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Answers for life.

Hele kroppen på én gang 
– molekylær MR er landet! 

Klar til et  første kig?

For første gang: State-of-the-art 3T MR og cutting-edge MI - fuldt
integreret i en enkelt scanner. Biograph mMR. De fantastisk skarpe
billeder åbner innovative muligheder for forskning og sætter ny
dagsorden for måden at visualisere, diagnosticere og behandle på.

At udvide forståelsen om livet. 
At have indflydelse på, hvordan sundhed leveres. 
Hvad vil du gøre først? www.siemens.com/mMR

En neural protese mod inkontinens

Stråleterapi
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Stadig flere bygherrer, entreprenører, arkitekt- og projek-
teringsfirmaer tager nu planlægningsværktøjet dRofus og 
TIDA i brug. Programmerne er begyndt at etablere sig som 
en standard i den norske byggebranche.

Planlæg SMaRT –
Tag konTRol oveR 
I’eT I BIM

dRofus er blandt verdens mest avancerede 
systemer til planlægning af bygninger, 
og anvendes i øjeblikket i hundredvis 
af projekter i Norge, Sverige, Danmark, 
Holland og USA. Uddrag af igangværende 
projekter, der i øjeblikket benytter dRofus:

•  Samtlige af Norges Statsbyggs 
byggeprojekter, bl.a. nyt nationalmuseum 
og ny regeringsbygning R6.

•  DNU, Det Nye Universitetshospital i 
Århus, Danmark

•  Nytt Østfoldsykehus, Norge
•  T2, Ny terminal, Oslo Lufthavn, Norge
•  Ny Munch museum og Deichmanske 

bibliotek, Oslo, Norge
•  CO2 Technology centre, Mongstad, Norge
•  Karolinska Science Park, Sverige
•  MC Erasmus Hospital, Holland

Komplekse byggeprojekter kræver enkle 
værktøjer. I et byggeprojekt er der mange 
aktører involveret, og en masse information 
at holde styr på. Ved indførelsen af BIM, er 
det er ekstra vigtigt, at information i disse 
modeller er korrekte og tilgængelige.

dRofus / TIDA er udviklet til planlægning 
og udførelse af byggeprojekter. 
Programmet kan let tilpasses til forskellige 
projekter og kan anvendes på alle typer af 
byggerier.

Alle data sendes via internettet og 
lagres centralt. Det betyder, at alle aktører 
på ethvert tidspunkt har let adgang til 
opdaterede data. dRofus og TIDA hjælper 
dig med at holde styr på og kontrollere I’et 
i BIM!

Hvad eR dRofuS?

dRofus er en edb-værktøj, der understøtter 
flere af de centrale arbejdsprocesser i et 
byggeprojekt:

•  Planlægge og give oversigt over arealer og 
rum gennem projektet

•  Rumfunktionsprogrammering, registrering og 
kontrol af alle krav til hvert enkelt rum.

•  Udstyrsplanlægning, omkostningsstyring og 
indkøb af udstyr

•  Kontrol af sammenhængen mellem program 
og model gennem IFC

•  Synkronisering af data mellem dRofus og 
Revit gennem Plugin.

Hvad eR TIda?

Teknisk informationsdatabase TIDA er et EDB-
værktøj som:

•  Giver en samlet oversigt over tekniske 
systemer og komponenter i byggeriet

•  Tildeler alle komponenter korrekt kode ihht. 
klassifikationssystem

•  Samler al elektronisk dokumentation for 
byggeriet i en søgbar database

•  Indeholder et system for registrering og 
administration af alle udførelsesfejl på 
byggepladsen.

Kontakt os for at få demonstreret hvordan dRofus og  
TIDA kan hjælpe dig i dit projekt:

Nosyko Danmark AS Nosyko AS
Brendstrupgårdsvej 102 Rådhusgt. 17
8200 Århus N 0158 Oslo 
Danmark www.drofus.no / www.nosyko.no
 e-post: drofus@nosyko.no
Tel: + 45 7217 0072 +47 22 33 15 70
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ØRSTEDS YIN & YANg: 

MEg & TMS
Hvis Hans Christian Ørsted (1777-1851) kunne besøge os i dag, ville 
magnetoencephalografi (MEG) og transkraniel magnetisk stimulation 
(TMS) nok ikke stå øverst på listen over de mange vidunderlige 
opfindelser vi kunne vise ham. Faktum er dog, at hans interesse for 
elektromagnetisme banede vejen for to hjerneforsknings teknikker, 
som gør sine entré i Danmark i år. 

“Hallo, jeg vil gerne bestille en 
taxa til Hr. Ørsted. Han skal køres 
til MINDLab Core Experimental 
Facility ved Aarhus Universitet”.

DEN ELEKTRISKE HjERNE

Vores tankevirksomhed muliggøres af 
specialiserede elektrisk aktive celler 
– neuroner – i hjernen. En menneske-
hjerne rummer op til 1011 neuroner og 
deres 1014-1015 synaptiske forbindelser. 
Kommunikationen mellem neuronerne 
består af elektriske impulser som sendes 
gennem neuronernes axoner (udløbere) 
og derpå integreres i synaptiske net-
værk. Nerveimpulserne foregår på en 
1-2 millisekunders tidsskala, hvorimod 
integrationen af flere impulser sker i 10-
100 millisekunders tidsvinduer.

Opfindelsen af positron emissions 
tomografi (PET) og funktionel magnetisk 
resonans billeddannelse (f I) har ført til 
kortlægning af hjernens funktioner på 
basis af dens metabolisme, som øges 
når et hjerneområde øger dets elektriske 
aktivtet. På trods af at både PET og fMRI 
har bidraget med et væld af information, 
har metoderne den væsentlige ulempe 
at blodets cirkulation og iltindhold blot 
er indirekte markører for neuronal funk-
tion. Dette indebærer at de metabolske 
respons på neuronal aktivitet er ”forsin-
kede” og metodernes tidsmæssige op-
løsning er derfor lav, for fMRIs vedkom-
mende typisk på 3-5 sekunder.

MAGNETOENCEPHALOGRAFI, 
MEG

Som først vist af Ørsted, og senere be-
skrevet i detaljer af Ampère og Maxwell, 
fører en elektrisk strøm til dannelsen 
af et magnetisk felt. Når nogle tusinder 
neuroner har nogle tusinder aktive 

synapser indenfor et hjerneområde på 
50-100 mm2 og et tidsvindue på 10 ms, 
bliver den akkumulerede intracellulære 
strøm på 100-1000 pA (10-12 A). Det til-
hørende magnetiske felt som kan måles 
udenpå kraniet har en styrke af stør-
relsesordnen 50-500 fT (10-15 T). Den 
kyndige læser overvejer nu det proble-
matiske i at forstærke signaler på denne 
skala. Selv termisk støj i elektronikken 
i de fleste klassiske måleapparater ville 
jo overdøve det mål for hjerneaktivitet, 
som man her sigter mod. Men med 
MEG er man i stand til at registrere disse 
ekstremt svage signaler med millisekun-
ders præcision. 

”There is no such thing as a free 
lunch”, ej heller ved MEG. For at opnå 
den kritiske følsomhed udnytter MEG 
såkaldte SQUIDs, Superconducting 
Quantum Interference Devices, hvis 
egen støjbund ligger helt nede på 3-5 
fT Hz-1/2. Som navnet antyder, skal MEG 
sensorerne køles ned til en tilstand af 
nul resistens. Dette foregår ved at bade 
SQUID-elementerne i flydende helium 
ved ca. 4 K, eller -269 C. Desuden skal 
MEG apparatet huses i et særligt mag-
netisk afskærmet rum, for at udelukke 
variationerne i jordens magnetfelt (10-6 
T) fra sensorerne: en lastbil på vejen 50 
m væk og en elevator i nærheden er blot 
to eksempler på måder hvorpå disse va-
riationer kan forårsages. Kravene til af-
skærmning og nedkøling medvirker til at 
MEG er en relativ dyr teknik, især sam-
menlignet med elektroencephalografi 
(EEG), som bruges til at måle ændringer 
i det elektriske potentiale på hovedbun-
den, forårsaget af de samme neuronale 

Af CHRISToPHER BAILEy, CIvILINg., MEg-

ANSvARLIg, og KAREN JoHANNE PALLESEN, 

PHD, PoST-DoC, MINDLAB CoRE ExPERIMENTAL 

fACILITy, og CENTER foR fUNKTIoNELT 

INTEgRATIv NEURovIDENSKAB, AARHUS 

UNIvERSITET, CJB@CfIN.DK

MEDICo
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processer som genererer MEG signalet. 
En fordel ved MEG er dog at i modsæt-
ning til det elektriske potentiale bliver 
magnetfeltet ikke påvirket (“afbøjet”) af 
det elektrisk isolerende kranium. Den 
dermed forbedrede mulighed for at lo-
kalisere de neuronale kilder til det målte 
signal er en central force ved MEG. 
Figur 1 viser Triux MEG systemet (Elekta 
Neuromag A/S, Helsinki, Finland), som 
er i installationsfasen ved MINDLab i 
Århus. Triux måler tre uafhængige felt-
parametre (den magnetiske feltstyrke og 
dets to spatiale gradienter) 102 steder 
på kranieoverfladen. 

Det er vigtigt at fremhæve at MEG 
ikke er en 3D billeddannende teknik, 
som f.eks. MRI. MEG signalet indehol-
der en begrænset mængde information 
om de neurale kilders placering i hjer-
nen. Lokalisering af kilderne til et MEG 

signal er et såkaldt ”ill posed problem”, 
hvis løsning tilnærmes ved hjælp af mo-
dellering, og løsningerne er ikke-unikke 
og numerisk ustabile. Til sammenligning 
er lokalisering i fMRI blot en invers 
Fourier transformation. En betydelig 
forbedring af MEG-kildeestimatet kan 
dog opnås ved at inddrage anatomisk 
information fra MR-billeder. Figur 2 
viser et eksempel på en neural kilde i 
visuel cortex, lokaliseret og visualiseret 
på MR-billeder. Den høje tidsopløsning 
gør at MEG-signalet kan omsættes til 
frekvens-specifik information, her i 50-
70 Hz båndet.

TRANSKRANIEL MAGNETISK 
STIMULATION, TMS
Den foregående diskussion har gjort det 
klart at elektriske processer er kritiske 

for hjernens funktion. Inspireret af Ør-
sted’s opdagelser voksede interessen i 
1820-tallet for elektromagnetiske fæno-
mener. Demonstrationen af induktion, 
10 år senere, er oftest blevet tilskrevet 
den engelske videnskabsmand Mi-
chael Faraday. Faraday’s lov beskriver 
dannelsen af et elektrisk felt fra den 
tidsmæssige variation af et magnetisk 
felt. I TMS anvendes dette princip til at 
påvirke de elektriske strømme i hjernen 
ved at placere et magnetisk felt udenfor 
hovedet— altså et spejlbillede af teorien 
bag MEG. MEG og TMS udgør dermed 
Ørsted’s taiji, dualiteten Yin og Yang.

Figur 3 viser et MagPro TMS system 
(MagVenture, Farum, Danmark), som 
netop er blevet installeret ved MINDLab 
i Århus. En typisk TMS-spole er også 
vist: en kobberledning vundet i et 8-tal, 
som bliver koblet til en kondensator af 

Figur 2. Bevidst og ubevidst hjerneaktivitet i syns-
hjernebarken. Forsøgsdeltagerne blev vist kortvarige, 
svage stimuli i højre synsfelt, resultererende i aktive-
ring af venstre synsbark (panel A). En 3D-model af 
hjernen rekonstrueres fra MR-billeder, og bruges til at 
forbedre MEG-signalets rummelige opløsning. Panel B 
viser resultaterne for strømstyrken i frekvensområdet 
50-70 Hz, i det såkaldte ”gamma-bånd”. Stimuli som 
bliver set bevidst medfører højere aktivering i gamma-
båndet både 300 ms før og 300-400 ms efter stimulus, 
sammenlignet med stimuli som ikke når forsøgsperso-
nens bevidsthed (benævnt ”ubevidst”). Kilde: Wyart & 
Tallon-Baudry. J Neurosci (2009), 29(27), 8715-25.

Figur 1. Elekta Neuromag Triux MEG-system i sidde-position (kan også indstilles til ligge-position). Det magnetiske felt måles 
med 306 SQUID-sensorer placeret på 102 positioner i en hjelm, som indeholder flydende helium på -269 C. De superledende 
SQUIDs er fremstillet ved en fotolitografisk proces, 3 på hver siliciumchip (B, ∂B/∂x og ∂B/∂y). Grafen viser hvordan den tids-
mæssige udvikling af magnetfeltet i alle kanaler kan følges med millisekunds præcision. 



meget høj ladning. Kondensatoren af-
lades lynhurtigt (2-400 mikrosekunder, 
max dI/dt ~ 108 A/s) igennem spolen, 
og der induceres derved et elektrisk felt 
på 10-100 mV i hjernevævet. En neuron 
befinder sig normalt 10-30 mV under sit 
”aktiveringsniveau”, altså grænsen for at 
den sender en impuls videre. Dermed 
kan TMS bruges til at aktivere neuroner, 
f.eks. de efferente motor-neuroner 
som styrer musklerne. TMS kan også 
bruges til at ”slå hjerneområder fra” ved 
at forstyrre de lokale neuronale elektri-
ske strømme. Dette kaldes ”funktionel 
læsion” og kan laves med millisekund-
præcision.

TMS har været i klinisk og forsk-
ningsmæssig brug i Danmark siden dets 
opfindelse i 1980’erne, med og uden 3D 
navigationssystemer som viser spolens 
position i.f.t. individuelle MR-billeder. 
Det danske nyhed i år bliver Nexstim 

NBS-navigation (Nexstim, Helsinki, 
Finland): den første af sin art i som er i 
stand til at beregne styrken og retningen 
af det TMS-inducerede elektriske felt på 
basis af den individuelle anatomi (Figur 
4). Denne kombination af metoder har 
potentiale til at revolutionere graden af 
specificitet der kan opnås ved hjernesti-
mulation, vel at mærke uden kirurgiske 
indgreb. En oplagt anvendelse er i 
forbindelse med fjernelse af hjernesvul-
ster tæt ved motoriske hjerneområder: 
bedre præcision omsættes til højere 
livskvalitet, når kirurgen kan undgå at 
berøre raske dele af hjernen under ope-
rative indgreb.

TILBAGE TIL HR. ØRSTED

På bagsædet af sin hybrid-taxa, sidder 
Hans Christian Ørsted og undrer sig 
over chaufføren som taler i sit Blueto-

oth-headset forbundet med en kapacitiv 
touch smartphone, og over Vestas-
møllerne udenfor vinduet som leverer 
vekselstrøm til et forsyningsnetværk, 
som samfundet i det 21. århundrede 
er komplet afhængig af. Vi finder nok 
aldrig ud af hvordan hans hjerneaktivitet 
ville se ud i denne illusoriske situation, 
men med MEG, TMS, og de andre 
moderne metoder, er vi så småt i gang 
med at forstå de nulevendes hjerner lidt 
bedre. Et lille skridt ad gangen.

Figur 4. Nexstim NBS TMS-navigation. 
Spolens position i forhold til hovedet 
måles konstant med infrarød-reflektorer 
på personen og spolen. Det TMS-indu-
cerede elektriske felt beregnes og vises 
i reel tid ovenpå hjernens anatomiske 
MR billede: feltstyrken vises med far-
vekoden og retningen af den røde pil. 
De gule pile viser steder hvor TMS-pul-
serne har aktiveret motoriske neuroner 
i hjernebarken, og ført til kontraktion 
af de tilhørende muskelgrupper. Et 
elektromyografi-apparat (EMG), som 
måler de elektriske signaler forbundet 
med muskelkontraktion, er integreret i 
systemet.

Figur 3. MagVenture MagPro X100 TMS-appa-
rat. Nærbilledet viser en typisk 8-tals spole som 
består af kobberledninger der er vundet i pilenes 
retning. Strøm i ledningerne danner et magnet-
felt, hvis tidsmæssige variation inducerer et elek-
trisk felt i hjernevævet.



Var 5:e probe är felaktig
30% av alla testade transducers är felaktiga
och skall inte användas på patient. Det visar
tester men också en studie som Kungliga
 Tekniska Högskolan i Stockholm gjort. 
Karolinska Universitetssjukhusets Mats
 Olsson säger att ”Vi testar regelbundet både
gamla och nya prober. Nya prober måste
också testas då vi faktiskt hittat fel. Idag när vi
har upphandlingar av nya system så har vi
som Skall-krav att transducern skall kunna
testas med First Call. 
Man bör testa transducers regelbundet – fort -
sätter Mats – framförallt om de är ett par år
gamla och används ofta. Man sparar också
pengar, t ex genom att testa innan servicekon-
trakt går ut och att man gör ankomstkontroll
på nya system. Men framförallt är detta
kvalitetshöjande för sjukvården, säger Mats
Olsson.”

Ultraljudssystemets 
känsligaste del
Varför blir det så mycket fel på transducers?
En transducer består av ca 128 kristaller,
mycket känsliga för stötar. Ofta beror det på
handhavande, man har tappat proben i golvet,
dragit i kabeln, varit hårdhänt vi anslutning till
systemet eller använt fel ultraljudsgel och
rengöringsmedel.  Det kan också uppstått
skada vid transport eller till och med vara
produktionsfel. På större sjukhus finns också
probe-pooler, man hämtar den transducer
man behöver och hänger sedan tillbaka den.
Här uppstår också skador. Antal undersök-
ningar spelar också roll, det blir ”förslitnings-
skador”.

När en transducer är skadad tar det ofta lång
tid innan läkaren eller barnmorskan ser det
på skärmen. När han eller hon gör det kan det
vara 100-tals patienter för sent! Det finns
faktiskt risk för feldiagnos. Det räcker med att
bara ett par kristaller är skadade så kan de bli
missvisning av t ex flödeshastigheter.

Prober går att reparera
Med First Call transducertest kan man testa
proberna, få protokoll för att tyda fel och göra
felsökningar. ”Det mesta går att reparera”
säger Björn Segall. ”Vi reparerar många
transducers varje dag, även TEE prober som
ofta får bitmärken. Det är linsbyten, skadade
kristaller, kabelbrott mm. När vi reparerat
dem i FDA-certifierade ultramoderna
labmiljöer så blir proberna som nya. Och
framförallt till mycket bra priser, jämfört med
om man skall köpa en helt ny probe. Eftersom
vi har First Call kan vi alltid till kunden skicka
tillbaka proben med ett Testprotokoll för att
visa att den är som ny efter reparation. Har
man bråttom och inte kan vänta på reparation
erbjuder vi som alternativ en utbytesprobe
direkt, ofta till samma pris som reparations-
kostnaden.”
First Call transducertest används nu

Nu kan man testa hela Ultraljuds-
systemet
Sonora/Unisyn lanserar First Assist som
gör det möjligt att testa hela
ultraljudssystem. Man använder
en datastyrd transducer som
simulerar ultraljudssystemets
olika funktioner som B-mode,
CFM-mode och PW/CW-mode.

Man kan även validera mät-funktionen i X- och
Y-led. Det här gör det möjligt att t ex göra an-
komstkontroll utan att öppna systemet eller
ha tillgång till servicekoden. Det har visat sig
att test med First Assist ibland är känsligare
än producenternas egna interna fel-loggar.
Det är det här som gör att medicintekniker nu
har och kommer att få ett ännu större ”Know
How” om ultraljudssystem och transducers.
Faktiskt större än vad producenterna har. Det
innebär helt nya möjligheter till kvalitetssäk-
ring för att ge patienter bästa möjliga under-
sökningar. Men också möjlighet att ställa helt
andra krav på producenterna. Medicintek-
nikerna sitter äntligen 
i ”Driver´s Seat”.

”Verktygen finns här; Transducertest har funnits i flera år och nu
kommer Testsystemet där hela Ultrajudssystemet kan testas av
sjukhusen själva.” Det säger Björn Segall VD för BBS Medical AB i
Sverige. ”Medicinteknikerna är nu kvalificerade användare av
testsystem och har ett stort ”Know How”, detta garanterar och
höjer kvaliteten för ultraljudsundersökningar.” 

Vill du:
Testa ditt sjukhus transducers?
Behöver ni reparera transducers, TEE-prober?
Vill ni veta mer om transducertest och ultrajudssystem-test?

Välkommen att kontakta oss på BBS Medical AB,
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regelbundet av medicintekniker i Finland, 
Danmark, Norge och Sverige. Det har stor 
betydelse när man ska välja nya system till 
sjukhuset. Genom alla tester finns kunskap 
om vilka transducers som oftast är skadade 
och genom testprotokollen kan man tyda vad 
skadorna beror på. 

Det var år 2003 som allting började. BBS 
Medical AB introducerade som första företag 
utanför USA systemet First Call för Trans-
ducertest. Idag finns det fler än 4500 test i 
databasen, bara hos BBS Medical. Många 
svenska landsting, sjukhus i Norge, Danmark 
och Finland har egna system och databaser. 
Det är just transducern som är den känsliga-
ste delen av ett ultraljudssystem.

”Medicinteknikern i DRIVER’s SEAT!”

Text: Ann-Christiné Segall, BBS Medical AB exklusiv distributör i Europa för Unisyn/Sonora testsystem



EN NEURAL 
PROTESE MOD 
INKoNTINENS
Raske mennesker har som børn lært at 
holde på vandet indtil de befinder sig 
et sted hvor det er passende at lade 
det. Mekanismen bag dette er i grove 
træk, at i takt med blæren fyldes, stræk-
kes blærevævet, og strækningsgraden 
signalleres til hjernen. På et tidspunkt 
registrerer vi en trang til at lade vandet, 
som vi bevidst undertrykker indtil der er 
passende mulighed for det.

En lang række patienter med skade 
på hjernen, rygmarven eller sygdomme 
i nervesystemet mister kontrollen med 
blæren, og kan således ikke undertrykke 
de uønskede blæresammentrækninger. 
De får såkaldte blærespasmer. For det 
første kan det medføre forhøjet tryk i 
blæren, hvilket kan presse urin baglæns 
i systemet og op i nyrerne. Dette kan 
forårsage nyreskade, som på sigt kan 
være dødeligt. For det andet bliver de 
som regel inkontinente, hvilket har store 
sociale og psykiske konsekvenser. Fak-
tisk er blærekontrol noget af det der er 
vigtigst for sådanne patienter; vigtigere 
end f.eks. det at kunne gå.

Ved hjælp af elektrisk stimulation 
af penis- eller klitorisnerven kan man 

kunstigt undertrykke de uønskede 
blæresammentrækninger. Hvis man 
tilfører konstant stimulation, vil der ikke 
forekomme blærespasmer indtil blæren 
har nået sin maksimale kapacitet. Hvis 
ikke patienten har fået tømt blæren 
inden dette punkt nås, vil en kraftig blæ-
respasme forekomme, og patienten vil 
opleve lækage.

Hvis man derimod anvender et sy-
stem med en sensor der er i stand til at 
registrere begyndelsen af en blæres-
pasme, kan man bruge en anden stimu-
lationsstrategi. Blærespasmer begynder 
først at optræde når blæren har nået et 
vist volumen. Når den første blæres-
pasme registreres, kan man igangsætte 
den elektriske stimulation, indtil spas-
men er undertrykt. Derudover kan man 
advare patienten om, at nu er den første 
blærespasme registreret, og nu vil der 
typisk være et vindue på 30-60 min hvor 
patienten har mulighed for at tømme sin 
blære, før det punkt nås, hvor blæres-
pasmer ikke længere kan undertrykkes. 
Den første blærespasme svarer groft 
sagt til den første fornemmelse raske 
mennesker får om at nu skal de snart 

Figur 1. Blæretrykket under 2 naturlige blærefyldninger, en med stimulation og en uden. Lækage er markeret med ”L”. Det ses 
at elektrisk stimulation i dette tilfælde er i stand til at udskyde lækage i mere end 20 minutter. (Tilpasset efter [1].)
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tisse. På den måde kan inkontinens fuld-
stændig undgås.

Under en blærespasme stiger tryk-
ket relativt langsomt, da blæren består 
af glat muskulatur. Denne langsomme 
opbygning af blæretrykket forklarer, 
at man med en fintfølende sensor kan 
registrere blærespasmen inden lækage 
opstår. Ved øjeblikkeligt at starte den 
elektrisk stimulation, kan man få blæren 
til at slappe af før trykket bliver kritisk 
højt – både i forhold til lækage og nyre-
skade.

Dette princip er efterprøvet i menne-
sker [1], ved brug af katetre og eksternt 
udstyr. Figur 1 illustrerer effekten af 
systemet.

På figuren er vist to naturlige blære-
fyldninger. Under kontrolfyldningen 
aktiveres stimulationen ikke, og det ses 
at den første blærespasme medfører 
lækage (markeret med ”L”) og et højt 
blæretryk på ca. 75 cmH2O. Under 
den anden fyldning blev stimulation 
aktiveret automatisk når blæretrykket 
oversteg 10 cmH2O, og afbrudt igen når 
blæretrykket igen havde været under 
10 cmH2O i 10 s. Det ses, at spasmerne 
nu afbrydes før de medfører lækage, og 
at trykket ikke overstiger 40 cmH2O. I 

dette eksempel var det muligt at under-
trykke 10 blærespasmer, før stimulation 
ikke længere havde nogen effekt. Tids-
mæssigt gik der ca. 22 min fra første 
blærespasme til lækage opstod. Hertil 
skal dog nævnes, at forsøgspersonerne 
under dette forsøg blev opfordret til at 
drikke meget. Et normalt væskeindtag 
vil være væsentligt mindre, og den tid 
hvormed lækage kan udskydes vil være 
tilsvarende længere. 

Problemet er, at der endnu ikke 
findes tryksensorer beregnet til kro-
nisk implantation ind i blæren. Andre 
metoder, som f.eks. at afkode nerve-
signalet der udløber fra blæren, måle 
aktiviteten i blæremusklen, eller blot at 
estimere blærevolumen vha. forskellige 
teknikker, forefindes heller ikke i klinisk 
praksis.

Højteknologifonden har bidraget med 
støtte til et fælles projekt mellem Center 
for Sanse-Motorisk Interaktion (SMI) på 
Aalborg Universitet og Neurodan A/S. 
Projektet har primært haft til formål at 
udvikle en implanterbar stimulator, der 
vil kunne virke som beskrevet ovenfor, 
samt bl.a. at udvikle en implantérbar 
tryksensor som kan bruges til at kontrol-
lere stimulatoren med.

I dette projekt er der udviklet en 
implanterbar tryksensor. Tryksensoren 
er en lille piezoresistiv sensor (ca. 2 x 3 
mm), der er limet på et keramisk print på 
8 x 8 mm. Dette har været nødvendigt 
for at kunne forbinde sensoren med de 
nødvendige ledninger, og fastgøre dem 
tilstrækkeligt godt. Slutteligt er sensoren 
indkapslet i silikone, så den færdige 
sensor er linseformet med en diameter 
på 13.5 mm og en højde på ca. 2 mm. 
Sensoren er vist på Figur 2. 

Der er udført akutte forsøg i 6 grise. 
En skitse af forsøgs-setup’et er vist i 
Figur 3. Først blev der lavet en midt-
linjeincision på maven af grisen for at 
blotlægge blæren. Der blev så placeret 
1 eller 2 tryksensorer i blærevæggen. 
Tillige blev et væskefyldt kateter lagt 
ind i blæren, og dette forbundet til en 
ekstern tryksensor. Trykket målt gen-
nem kateteret blev defineret som det 
egentlige blæretryk. Ved at stimulere en 
bestemt nerve, N. Pelvicus, er det muligt 
at skabe kunstige blæresammentræknin-
ger og under disse blev trykket optaget 
med begge sensorer.

Resultaterne har været overraskende 
gode. Figur 4 viser trykket målt under 
to kunstige blæresammentrækninger. 

Figur 2. Den implantérbare sen-
sor. I midten ses selve sensoren 
på det keramiske print. Lednin-
gen er fastgjort og loddet på 
bagsiden af printet.

Figur 3. Skitse af indgrebene på grisen. Gen-
nem en et snit i ryggen (på siden af rygsøjlen) 
laves adgang til N. Pelvicus, hvorpå der place-
res en elektrode. Gennem en midtlinjeincision 
på maven blotlægges blæren, og implantérbare 
tryksensorer placeres i blærevæggen. Gennem 
urinrøret anlægges et kateter.

Der har i begge tilfælde været placeret 2 
implantérbare tryksensorer, og kurverne 
er hver især forskudt 1 cmH2O for at de 
ikke skulle være helt sammenfaldende. 
Det ses at de 3 sensorer viser praktisk 
talt det samme. De små regelmæssige 
udslag der specielt ses på Figur 4B har 
oprindelse i den kunstige ventilation af 
grisen, som var i fuld anæstesi.

Der har under forsøgene været eks-
perimenteret med at placere sensorerne 
forskellige steder i blæren, vende de 
trykfølsomme membraner på mod og 
væk fra blærelumen, og med blæren blot-
tet og grisen syet sammen igen. Der er 
lavet forsøg med 6 grise, hvor der i alt har 



været genereret 65 blæresammentræk-
ninger. Der er dog optaget 114 signaler 
med implantérbare sensorer, da der i de 
fleste tilfælde har været 2 implantérbare 
sensorer i blæren på samme tid. Af de 
114 optagede signaler, kunne der i 101 
registreres blæresammentrækninger med 
en automatisk algoritme. De optagelser 
hvorfra blæresammentrækninger ikke 
kunne registreres har primært været når 
den trykfølsomme membran har været 
vendt væk fra blærelumen, eller pga. af 
enkelte fejlmålinger.

Det kritiske punkt er om sensorerne 
virker under kronisk implantation. I øje-
blikket forberedes kroniske forsøg på 

minigrise. Forsøgene vil i stor udstræk-
ning være identiske til de akutte forsøg 
der er udført, for at kunne sammenligne 
resultaterne bedst muligt. Det er dog 
nødvendigt med nogle små modifikatio-
ner af tryksensoren. De første resultater 
af disse forsøg forventes at foreligge i 
april 2011.

Hvis resultaterne fra disse forsøg er 
positive, er vi meget tæt på at have et 
fuldt implantérbart system, som kan be-
handle urininkontinens i patienter med 
neurale lidelser. Det forventes at disse 
patienter vil kunne genvinde fuldstæn-
dig kontinens, med hjælp fra et sådan 
system. 
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Figur 4. Blæretryk optaget under 
kunstige blæresammentrækninger. 
Det ses at trykket inde i blæren og 
trykket målt med den de implantér-
bare tryksensorer i blærevæggen er 
praktisk talt identisk.
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BILLEDDIAgNOSTISK 
ERfA MøDE

af Søren Haack, Medico-tekniSk afdeling, 
region Midt, Soeren.Haack@Stab.rM.dk

Det var en kold og mørk januar morgen 
– der blev trodset af ”fag-nørder”, med 
interesse for udtryk som ”dual energy”, 
”ultralydsbaseret navigation” og ”mole-
cular MR”. Turen gik fra øst, nord, syd og 
vest mod Region Syddanmarks Medico-
teknik i Kolding, hvor årets første billed-
diagnostiske ERFA møde skulle afholdes. 
Med repræsentanter fra  medico-tekniske 
afdelinger i både Region Sjælland, Re-
gion Syddanmark, Rigshospitalet og 
Region Midtjylland var der rig mulighed 
for erfaringsudveksling om stort og småt 
indenfor billed diagnostik.

Efter en fælles indledende diskussion 
gik undergrupperne hver for sig, hvor 
endnu mere fagspecifikke emner kunne 
debatteres. Den billeddiagnostiske 
ERFA gruppe er opdelt i undergrup-
perne: Røntgen/NUK, Ultralyd, Data og 
MR (se kontakter nederst). På trods af 
Danmarks beskedne størrelse må man 
erkende, at tingene gøres forskelligt fra 
afdeling til afdeling, og at man kan lære 
meget af at mødes i forum som dette. 
Bl.a. hvordan vi bedre kunne udnytte 
vores aflagte udstyr til reservedele, hvis 
vi kunne trække på et fælles netværk.

I MR gruppen blev der bl.a. disku-
teret kvalitetsprocedurer, håndtering 
af servicerapporter og rapportering fra 
firmaernes service ingeniører. I røntgen/
NUK gik diskussionerne på hvad grup-
pen primært skulle beskæftige sig med 
bl.a. nye modaliteter, servicekontrakter, 
drift, indkøb og service. Ikke mindst at 
skabe et netværk inden for interesseom-
rådet er vigtigt. Det blev aftalt at vi skal 
mødes 4 gange om året og til trods for 
et fint fremmøde, vil vi gerne være flere.

Om eftermiddagen var der arrangeret 
3 parallelle foredrag med tema for hver 
gruppe: Dual Energy og Spectral Ima-
ging indenfor CT, Ultralyd integration 
og navigation og PET/MR. Her var der 
mulighed for at fokusere på apparatu-
rets opbygning og teknologi, forhold 
omkring installation m.m.

Vi vil gerne med dette indlæg gerne 
skabe interesse for gruppen, og opfor-
dre interesserede (offentligt ansatte) 
indenfor billeddiagnostik til at kontakte 
en af nedenstående personer.

De næste møder i den samlede ERFA 
gruppe er:

Onsdag den 15. juni i forbindelse med 
DMTS landsmødet i Aalborg

Onsdag den 25. januar, Medico-tek-
nisk Afdeling, Region Midt, Aarhus

KONTAKTER:
Billeddiagnostiske ERFA gruppe: jesper Thygesen, MTA Region Midt,  
jesper.Thygesen@stab.rm.dk

Ultralyd, Klaus Dereli, MTA Region Syddanmark,  
klaus.dereli@mt.regionsyddanmark.dk

Røntgen/NUK; MTA Region Syddanmark,  
Lars.Moeller.Albrecht@mt.regionsyddanmark.dk

Data, Niels Kaare Petersen, MTA Region Syddanmark,  
niels.kaare.petersen@mt.regionsyddanmark.dk

MR, Martin C. Kristensen, MTA Region Midt, Martin.Kristensen@stab.rm.dk

MEDICo



Figur 1: Screenshot fra dosisplanlæg-
nings-software, hvor en patient skal 
behandles for en hjernemetastase. Bil-
ledet viser et transversal CT-snit med 
farvekode for dosis, der afsættes af 
seks strålefelter.

STRÅLETERAPI –
KRæFTBEHANDLINgENS 
TEKNOLOgISKE ARBEJDSHEST

KAMPEN MOD KRæFT

Få ting i historien har været så nærende 
for den teknologiske udvikling som 
krige, uanset om man tænker på egen-
tlige konfrontationer på slagmarker eller 
Den Kolde Krig, der drev et rumkapløb 
med utallige teknologiske spin-offs. 
En oldgammel krig raser til stadighed 
iblandt os, nemlig krigen mod kræft, 
som gennem årene har mobiliseret men-
neskehedens innovationsevne til at ud-
vikle mere og mere komplicerede våben 
bestående af avanceret teknologi.

Kræft er en sygdom, der opstår, når 
kroppens egne celler udviser ukontrol-
leret, invasiv vækst, som ofte spre-
der sig til fjerne regioner af kroppen 
(”metastastering”). En tredjedel af alle 
danskere vil i løbet af livet få kræft, og i 
gennemsnit diagnosticeres der omkring 
90 nye tilfælde hver eneste dag. Da syg-
dommen består af kroppens egne celler, 
kan man ikke bare give antibiotika, der 
slår sygdommen ned. Man må i stedet 
bruge våben, der også rammer raske 
celler, og dermed forårsager stærke bi-
virkninger.

Hvis sygdommen er meget lokalise-
ret, kan man ofte fjerne tumoren kirur-
gisk, og det vil for mange patienter være 
den eneste behandling, de har brug for. 
Det kan f.eks. være tilfældet med en 
hudcancer, hvor man relativt simpelt kan 
fjerne hele det syge område. Desværre 
kan kræft opstå overalt i kroppen, og 
måske sidder tumoren et sted, hvor det 
ikke er muligt at bortoperere den uden 
at forårsage uacceptabelt store bivirk-
ninger for patienten. Ydermere er det 
ikke altid muligt at bestemme, hvor langt 
i kroppen sygdommen har spredt sig, 
da små tumorcelle-koncentrationer ikke 
kan detekteres på billeddiagnostiske 
scanninger.

I stedet kan man benytte medicinsk 
behandling som kemoterapi, der faktisk 
har været anvendt siden Anden Ver-
denskrig, hvor man ud fra studier af ofre 
for sennepsgas opdagede, at krigsgas-
sen også kunne bruges som et våben 
mod de hurtigvoksende kræftceller.

Endelig kan man bruge stråleterapi, 
som også må rettes mod et lokaliseret 
område med kendt tumorvækst, samt 
eventuelt områder med mistanke om 
subklinisk spredning. I praksis tilbydes 
mange patienter kombinationer af ki-
rurgi, medicinsk behandling og stråle-
behandling, og man regner med, at om-
kring halvdelen af alle kræftpatienter i 
løbet af deres sygdomsforløb modtager 
stråleterapi.

Stråling forårsager skade på cellernes 
DNA-strenge, og ved store stråledoser 
kan cellerne ikke nå at reparere ska-
derne, hvorfor de dør. Formålet med 
strålebehandling er således forståelses-
mæssigt ganske simpelt: Den ordine-
rede stråledosis skal leveres præcist til 
det syge væv, mens mindst muligt af det 
raske væv beskades (Figur 1). Således 
er dosimetri og geometri stråleterapiens 
to bærende søjler.

STRÅLEBEHANDLINGEN 
UDVIKLES

Allerede få måneder efter, Wilhelm 
Röntgen i november 1895 opdagede 
strålerne, der bærer hans navn, índledte 
man flere steder i verden forsøg med 
strålebehandling, og behandlingerne er 
fortsat kontinuert lige siden med bl.a. 
røntgenrør og radioaktivt radium som 
kilder. I 1913 oprettedes Danmarks før-
ste ”radiumstation”.

De store problemer med anvendelsen 
radioaktive kilder er dels, at man ikke 
kan slukke for dem, dels at aktiviteten 

Af KLAUS SEIERSEN, HoSPITALSfySIKER, PH.D., 
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aftager med tiden, hvorfor kilden jævn-
ligt skal skiftes, hvis man vil opretholde 
en høj dosisrate. Under Anden Ver-
denskrig eksperimenterede fysikere 
med de første atomreaktorer, og med 
disse opstod muligheden for kunstigt at 
fremstille den radioaktive isotop Kobolt 
60, der siden har været en vigtig kilde 
til strålebehandling på grund af sin væ-
sentligt højere aktivitet end radium.

Med opfindelsen af den lineære ac-
celerator fik man i 1950’erne mulighed 
for at behandle patienter med intens 
røntgenstråling genereret ved et tryk 
på en knap. Disse maskiner accelererer 
en elektronstråle op til høj energi. Elek-
tronerne skydes ind i et wolframtarget, 
hvor røntgenstrålingen dannes som så-
kaldt bremsstrahlung (Figur 2).

Før strålefeltet afgives, passerer 
strålingen en række kollimatorer. Hvor 

man før i tiden brugte støbte blyblokke, 
har man i dag de såkaldte Multi Leaf 
Collimatorer (MLC), der består af mere 
end 100 smalle wolframblokke, som 
lynhurtigt kan forme feltet, så det passer 
præcis til det syge væv, der skal bestrå-
les (Figur 3). Hele acceleratoren er op-
hængt i et gantry, der kan rotere om pa-
tienten og derved behandle fra mange 
forskellige vinkler med et strålefelt, der 
via MLC’en er tilpasset det væv, der skal 
rammes fra den givne vinkel.

Det er disse maskiner, der i dag udgør 
den danske flåde af stråleterapiappara-
ter.

MODERNE ANVENDELSE

Som nævnt handler stråleterapi grund-
læggende om dosimetri og geometri. 
Behandlingsacceleratorer er derfor 

underkastet et massivt kvalitetssikrings-
program, hvor der regelmæssigt udføres 
målinger på dosisoutput, præcision af 
kollimatorer, MLC-blade og alle øvrige 
dele af behandlingsgeometrien, der sik-
rer, at behandlingen stemmer nøjagtigt 
overens med det planlagte.

Ydermere foregår der konstant udvik-
ling af teknikker, der sikrer bedre dosis-
afgivelse og større geometrisk præci-
sion. I det sidste årti er det f.eks. blevet 
muligt at afgive intensitetsmoduleret 
stråleterapi (IMRT), hvor MLC-bladene 
bevæger sig under stråleafgivelsen og 
former komplekse mønstre i outputet, 
hvilket gør det muligt at lave særdeles 
konforme dosisfordelinger.

IMRT-teknikken har gjort, at man for 
mange diagnosegrupper har kunnet øge 
dosis til kræftvævet uden at forårsage 
flere bivirkninger. Eksempelvis kan kræft 

Figur 2: Barn modtager stråleterapi fra 
lineær accelerator i 1957. Kilde: http://

en.wikipedia.org/wiki/File:External_
beam_radiotherapy_retinoblastoma_

nci-vol-1924-300.jpg

Figur 3: Multi Leaf Collimator (MLC) til 
afgrænsning eller intensitetsmodulering 
af strålefeltet.



i blærehalskirtlen (prostata) nu behand-
les med væsentlig mindre stråling til 
blære, tarm og hoftebensknogler, mens 
patienter med kræft i halsregionen langt 
oftere slipper for at miste funktionen af 
deres spytkirtler med permanent mund-
tørhed som resultat.

En videreudvikling af IMRT-begrebet 
har fundet sted de sidste to-tre år, hvor 
man ikke bare nøjes med at bevæge 
MLC’en under behandling, men sam-
tidig drejer hele acceleratoren rundt 
om patienten i en velkontrolleret bevæ-
gelse. Igen sikres en høj dosiskonfor-
mitet til target, men samtidigt opnås en 
meget hurtigere behandling, hvilket har 
betydning for både patientkomfort, ven-
telisteproblematikken og faktisk også 
behandlingskvaliteten, da patienternes 
indre organbevægelse mindsker præci-
sionen af behandlingen, jo længere tid 
der går fra start til slut.

Netop behovet for stor præcision har 
drevet udviklingen af det, der kaldes 
billedvejledt stråleterapi (Image Guided 
Radiotherapy, IGRT), som også først er 
blevet udbredt i stor stil de sidste par år. 
I praksis betyder dette, at man starter 

med at lejre patienten under accelera-
toren, som man plejer, hvorefter man 
bruger indbygget kV-røntgenudstyr 
til at afbilde enten knoglestruktur, ind-
opererede tumormarkører (f.eks. små 
metalstifter) eller eventuelt selve blød-
delstumoren, der f.eks. i lungepatienter 
er tydelig at identificere. Man foretager 
så et match i forhold til den oprindelige 
CT-scanning, som behandlingsplanen er 
lavet på, og man kan således korrigere 
patientens position til under en 1 mil-
limeters præcision (Figur 4).

Billedtagningen kan foregå enten 
med to vinkelrette røntgenbilleder 
(2D/2D match), eller ved at accelerato-
ren drejer rundt om patienten og derved 
optager en Cone-Beam CT-scanning 
(CBCT) – 3D/3D match. Computer-
systemet kan som regel foretage et 
automatisk match på disse scanninger, 
og det er så behandlingspersonalets 
opgave blot at kontrollere, at matchet er 
korrekt.

Andet nyt, der implementeres i disse 
år, er teknikker til at korrigere for pa-
tientens åndedræt. Der findes en lang 
række metoder til at tracke åndedræts-

cyklus ved både planlægningsscanning 
og selve behandlingen, og det bliver 
dermed muligt at reducere den fejl, der 
automatisk opstår, når en lungetumor 
bevæger sig ind og ud af behandlings-
feltet i takt med vejrtrækningen. Her kan 
man f.eks. ændre sine planlægnings-
marginer, så strålefeltet har en størrelse, 
der passer til det bevægelige target, 
men man kan også tænde og slukke for 
strålingen (gating), så der kun stråles, 
når target befinder sig i strålefeltet.

NYE TANKEGANGE

Selv om strålebehandling er foregået på 
nogenlunde samme måde siden midten 
af 1900-tallet, er der i dag ved at dukke 
helt nye acceleratordesigns op, der 
viser, at man ikke behøver at binde sig 
til det klassiske roterende acceleratorop-
hæng. Et eksempel er den amerikanske 
Cyberknife, hvor hele acceleratorkon-
struktionen er monteret på en alminde-
lig industrirobot, der gør apparatet langt 
mere fleksibelt. Her arbejder man f.eks. 
meget med tracking af patientens ånde-
dræt, hvor hele acceleratoren bevæger 

Positionering af patient før behandling 
under lineær accelerator.
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sig op og ned i takt med patientens 
brystkasse.

Det er også fra USA vi har set Tomo-
Therapy-maskinen dukke op. Her har 
man placeret acceleratoren i en cirkulær 
konstruktion som en CT-scanner. Pa-
tienten kører først igennem én gang, 
hvor man foretager en CT-scanning, 
der så bruges til at matche med plan-
lægningsscanningen. Man korrigerer 
nu patientens position, hvorefter man 
under endnu en tur gennem maskinen 
afgiver behandlingen som transversal-
snit.

Det for tiden vel nok varmeste emne 
indenfor stråleterapi er dog udbredelsen 
af partikelterapi-anlæg, der i stedet for 
at behandle med røntgen bruger par-
tikler som protoner eller carbonioner. 
Fordelen er, at dosis afsættes som en 
såkaldt Bragg-peak, hvor maximumdo-
sis først afgives helt inde i tumor (Figur 
5). Det giver en markant besparelse 
af stråleskader til rask væv, og selv om 
den nye teknik naturligvis endnu ikke er 
gennemtestet, menes ulempen primært 
at være økonomisk; hvor en almindelig 
lineær accelerator koster i omegnen af 
15-20 mio. kroner, vil et partikeltera-
pianlæg i dag nærme sig 1 mia. kroner. 
Mange af vores nabolande er allerede 
ved at konstruere partikelanlæg, men 
i Danmark må vi nøjes med at sende 
patienter til behandling i f.eks. Tyskland 
eller USA. I seneste nummer af Kræf-
tens Bekæmpelses medlemsblad udtaler 
sundhedsminister Bertel Haarder dog, 
at han personligt er i gang med at kon-
takte forskellige fonde i et forsøg på at 
skaffe penge til et dansk anlæg.

Det danske strålebehandlingstilbud 
har det seneste årti har gennemgået 
en voldsom teknologisk udvikling, der 
gør, at vi i dag benytter udstyr i absolut 
verdensklasse, og heldigvis er der ikke 
noget, der tyder på, at udviklingen ikke 
vil fortsætte fremad de næste mange år.

Figur 5: Graf der viser forskellen i dosis for røntgenstråling og 
partikelstråling.
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Figur 4: Billede af fixationsskal på behandlingsleje under en lineær accelerator. 
På siderne er monteret kV-røntgenudstyr til billedvejledt positionering af patienten.



NANo- og MIKRo-
STRUKTURER  STYRER 
CELLERS OPFØRSEL
Af KRISTIAN KoLIND, PHD STUD, INANo, AARHUS UNIvERSITET 

KRISTIAN.KoLIND@INANo.AU.DK

I mange biomedicinske applikationer 
er det centralt at kunne styre forskel-
lige celletypers respons på en kunstig 
overflade. Det kan være på et implantat, 
hvor man ønsker en ordentlig og hurtig 
integrering i vævet frem for en afstød-
ning eller indkapsling i fibrøst væv, eller 
det kan være at man ønsker at kunne 
opdyrke en speciel celletype til brug i 
celleterapier eller til regenerativ medi-
cin. 

Inde i kroppen er celler omgivet af 
en 3-dimensionel extracellulær matrix 
(ECM), der består af et komplekst net-
værk af biokemiske og biomekaniske 
signaler, som påvirker cellens opførelse. 
Det er visse af disse faktorer som vi i 
vores gruppe prøver at benytte in vitro 
for at kunne opnå en styring/kontrol af 
cellerne. Vi har således bl.a. forsøg un-
dervejs hvor vi identificere matrixstivhe-
dens indflydelse på celler, betydningen 

af den kemiske komposition af cellens 
omgivelser og tester for betydningen af 
eksterne stimuli, såsom et flow henover 
cellerne. 

Særlig fokus har vi dog på de biome-
kaniske signaler i form af topografier på 
mikro- og nano-meter skala, som man 
ved er afgørende for styring af cellers 
opførsel. Det er med baggrund i dette 
at vi har udviklet en screening teknologi 
til at identificere nye topografiske mikro- 
og nano-strukturer, der kan påvirke/
styre cellers opførsel. Det nuværende 
bibliotek kaldet BSSA (BioSurface 
Structure Array) har 13 x 13 distinkte 
mikrotopografiske overflader og består 
af ti forskellige søjlegeometrier (A-j) og 
en geometri K med hhv. 16 og otte for-
skellige kombinationer af søjlebredde, 
X, og afstand ml. søjler, Y. Metoden gør 
det muligt effektivt og systematisk at 
screene (13x13) 169 forskellige topo-

grafisk overflader, for hurtigt at identifi-
cere hvilken en der kunne have en ind-
flydelse på, eller sågar styre, cellernes 
opførsel. Det mikrotopografiske 2D ar-
ray er fabrikeret ved litografi i en silikone 
wafer og overfladen efterfølgende be-
lagt med 100 nm tantal, der er et kendt 
biokompatibelt materiale (Fig. 1). 

Specifikt tester vi her betydningen 
af mikrotopografiernes indflydelse på 
fibroblasters (celler der danner binde-
væv) hæftning til overfladerne og på 
prolifereringsevnen (dvs. evnen til at 
dele sig).

Humane fibroblaster (Coloplast A/S) 
blev sået ud på BSSA arrays og dyrket 
ved 37 oC (5% CO2) i hhv. 12 timer, 2, 
4 og 7 dage. Ved hvert af disse tids-
punkter blev cellerne fikseret og der 
blev foretaget et immunohistokemisk 
triple stain, der farvede hhv. cellekernen 
(blå), aktin stress fibre i cytoskelettet 

Figur 1: Det topografiske array består af elleve geometrier (A-K) 
alle 2,4 um høje. Geometri A-J består af 16 unikke kombinationer 
af cirkulære eller firkantede søjler med bredden X, hvor X = 1, 2, 
4 og 6 um, og en afstand mellem søjlerne, Y, hvor Y = 1, 2, 4 og 6 
um. Geometri K består af otte forskellige strukturer af rektangler 
placeret i rækker alle med en afstand på 1 um imellem hinanden. 
Et fladt ”kontrol” felt er placeret i midten og flere udenfor arrayet 
langs kanten. 

MEDICo



MTI 1   17 

(røde) og cellens hæftning til overfladen 
(grøn). Antallet af cellekerner på hver 
overflade til de forskellige tidspunkter 
blev talt ved et automatiseret program, 
hvor en farveskala blev sat med et spe-
cifikt treshold, således at den talte alle 
blå runde cellekerner symboliserende 
levende celler. Dernæst blev udseende 
og lokalisation af cellens hæftning i søj-
letopografien analyseret ved grundig 
gennemgang af overfladerne. 

TOPOGRAFIENS INDFLYDELSE 
PÅ CELLEANTAL OG 
HæFTNING TIL OVERFLADEN

Vi fandt efter syv dage at celleantallet 
(prolifereringen) var signifikant højere 
på de strukturer hvor afstanden mellem 
søjlerne var lille (1-2 um), sammenlignet 
med antallet af celler på overfladerne 
med stor afstand mellem søjlerne (4-6 
um) (Fig. 2). Specifikt fandtes det høje-
ste celleantal på struktur (X, Y) = (2 um, 
1 um) med et celleantal tilsvarende det 
på en flad kontrol, mens det laveste var 
på struktur (1 um, 4 um). 

Ved analyse af cellernes hæftning 
til overfladen viste det sig at de konse-
kvent bandt til søjlens top når afstanden 
mellem søjlerne var lille (1-2 um), mens 
de bandt til bunden imellem søjlerne 

Figur 2: Celleantal efter dyrkning i hhv. 12 timer, og 2, 4 og 7 dage. Celleantal blev 
fundet ved automatiseret tælling af DAPI positive celler (cellekerner) og data blev 
normaliseret ift. den flade kontrol. Alt data med den samme søjlebredde (X) og 
afstand mellem søjler (Y) blev poolet. Signifikans imellem strukturerne og de flade 
kontroller er markeret med hhv. * (p < 0.05), ** (p < 0.01) og *** (p < 0.001).

Figur 3A: Triple stain af cellekerner (blå), aktin stress fibre 
(røde) og cellens tilhæftning (grøn) sammensat med billede af 
søjle geometrien efter 7 dages celledyrkning. På strukturerne 
(X, Y) = (1, 1) og (X, Y) = (1, 2) har fibroblasterne et stærkt 
aktin cytoskelet og hæfter sig ovenpå søjlerne, mens aktin 
fibrerne er diffuse og cellen hæfter sig hovedsagligt imellem 
søjlerne på struktur (X, Y) = (1, 4) og (X, Y) = (1, 6), uanset 
hvilken af geometrierne A-J. Her er vist geometri A.

Figur 3B: Placering af cellens hæftninger enten ovenpå 
eller imellem søjlerne inddelt i 20% intervaller: hhv. 0-20%, 
20-40%, 40-60%, 60-80%, 80-100% ovenpå søjlerne.



når afstanden var stor (4-6 um) (Fig. 3A 
og B). 

Sammenholdt med prolifererings-
data stod det altså klart at der var en 
direkte korrelation imellem celleantal 
og lokalisation af cellernes hæftning på 
overfladen. Celleantal var signifikant 
sænket når cellerne bandt imellem 
søjlerne i forhold til celleantallet på de 
strukturer hvor cellen bandt ovenpå 
søjlerne. En mulig årsag til den stærke 
korrelation kræver en kort introduktion 
til betydningen af cellens hæftning på 
en overflade og de signaler, der trans-
mitteres herfra og ind til cellekernen: En 
celle hæfter sig til en overflade via fokale 
adhesioner (englesk: focal adhesions). 
Disse er store proteinkomplekser, der 
forbinder cellens cytoskelet med den 
omkringliggende ECM (her det un-
derliggende substrat), således at både 
mekaniske og regulatoriske signaler 
kan transmitteres fra ECM, via de fokale 
adhesioner, langs cytoskelettet og ind 
til cellekernen, hvor de levere informa-
tion, der styrer cellens adfærd. Hindres 
således de fokale adhesioner i at blive 
dannet eller svækkes cytoskelettet kan 
vigtige signaler hæmmes eller hindres 
i at nå cellekernen. Årsagen til at vi så 

et mindsket celleantal på de overfla-
der, hvor cellen hæftede sig imellem 
søjlerne, kan således være at vi har fået 
svækket signaleringen fra hæftningen til 
cellekernen. Svækkelsen skyldes højst 
sandsynligt et induceret stress i aktin cy-
toskelettet, idet cellen ved at hæfte sig 
til området imellem søjlerne udsætter 
den selv for et større stress ved at ud-
spændes op over de 2,4 um høje søjler, 
i modsætning til cellerne på strukturer 
med små afstande imellem søjlerne, der 
konsekvent hæfter til toppen. Argumen-
tet understøttes af de immunohistoke-
miske farvninger af aktin stress fibrene 
(røde), der synes kraftigt svækket på de 
strukturer hvor hæftningen sker imellem 
søjlerne (Fig. 3A). 

KLINISK PERSPEKTIV OG 
FREMTIDEN

Klinisk har det stor relevans at vi effek-
tivt har kunnet identificere topografier 
som kraftigt hæmmer proliferering af fi-
broblaster. Denne specifikke overflade-
type kan således anvendes på det næste 
design af et mikrostruktureret implantat, 
hvor det kan reducere/eliminere dan-
nelsen af uønsket fibrøst væv. Fra et 

mere grundvidenskabeligt perspektiv 
er det interessant at lokalisationen af 
cellens hæftning har så central en betyd-
ning for cellens evne til at dele sig. Det 
åbner op for en ny måde hvorpå man 
kan tænke at styre cellers proliferering 
på en overflade. 

Næste skridt er at disse topografiske 
strukturer vha. allerede eksisterende 
kommercielle imprint teknologier bliver 
overført til standard plastik celledyrk-
ningsbrønde (Petri-skåle), så der der-
med skabes nye generationer af disse 
skåle med specielle funktionelle egen-
skaber (såkaldte smarte Petri-skåle – se 
Fig. 4). Sådanne nye typer af celledyrk-
ningsskåle har meget stort potentiale 
både medicinsk og økonomisk.

Vi fokuserer med det topografiske de-
sign på en række typer af humane celler, 
der har stor betydning for den fremti-
dige udvikling af celleterapi og regene-
rativ medicin samt har stor bevågenhed i 
forbindelse med test af nye lægemidler: 
vi er langt henne i forsøg med dentale 
og embryonale stamceller, og vil gerne 
arbejde med de mesenkymale stamcel-
ler (voksen stamceller fra knoglemarv), 
knogledannende celler, bruskceller, 
samt dopaminerge nerveceller.

Figur 4: Topografiske design vil 
blive implementeret i Petri-skålen 

for bedre at kunne styre cellen.
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15. nordic-Baltic conference on Biomedical engineering and Medical physics

InVITATIon

Dear colleagues and friends,

It is our great pleasure to invite you to participate in the 15. Nordic – Baltic Conference on 
Biomedical Engineering and Medical Physics – NBC15. 

The Conference is held every third year in one of the Nordic – Baltic countries under the 
auspices of IFMBE - the International Federation for Medical and Biological Engineering 
– in 2002 the conference was held in Reykjavik,  Iceland, in 2005 in Umeå, Sweeden, in 2008 
in Riga, Latvia and this year NBC15 will take place on June 14-17 2011 in Aalborg, Denmark.
The Conference will bring together science, education and business under the motto 
“Cooperation for health”. 

Conference papers will be published in the indexed IFMBE processing series.
We are sure you will enjoy NBC2011 both scientifically and socially, and we will do our best to 
make NBC15 an outstanding event. 

We are looking forward to welcome you in Aalborg!

NBC15 Organizing Committee 

KeynoTe SpeAKeRS

Challenges to the Medical and Biological Engineering Profession  Herbert Voigt, Professor, 
Associate Research Professor, Otolaryngology, School of Medicine, Boston, USA (President of IFMBE)

Molecular imaging and radioisotope therapy  Poul Flemming Hoejlund-Carlsen, Professor, 
Head of department of Clinical Physiology and Nuclear Medicine, Odense University Hospital, 
University of Southern Denmark, Denmark

Biomechanics  James GOH, Professor,  Head, Division of Bioengineering, Faculty of  
Engineering, National University of Singapore

Neural Engineering  Metin Akay, Professor, PhD, Neural Engineering and Informatics Lab,  
Houston University, USA

Virtual Instrumentation and use of computers in biomedical technology  John Hanks,  
(National Instruments), VP for Medical/Life Science segment, Austin, Texas, USA

Cardiac dynamics Hans Nygaard, Professor, Dr. Med, Aarhus University Hospital, Skejby &
Michael Hasenkam, Professor, Dr. Med, Aarhus University Hospital, Skejby, Aarhus, Denmark

New MR-Technologies Hans Stoedkilde-Joergensen, Assoc. Professor, Dr. Med, the MR  
research Center, Aarhus University Hospital, Skejby, Denmark

Big Medicine 
Lise Lotte Hoejgaard Professor, Head of department of Clinical Physiology and Nuclear  
Medicine and PET, Rigshospitalet, Copenhagen University, Denmark

Personalized Biomedical Engineering  Per Ask, PhD, Professor of Biomedical Engineering, 
Linköping University, Sweden

INDKALDELSE  T I L  NoRDIC B ALT IC  CoNfERENCE

SECOND CALL FOR PAPERS
AALBORG, DENMARK, JUNE 14-17 2011

www.nbc15.dk

15. Nordic-Baltic Conference on
Biomedical Engineering and Medical Physics
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15. nordic-Baltic conference on Biomedical engineering and Medical physics

online submission of papers
For submission of papers please follow instructions on the webpage:
http://www.dmts.dk/nbc15/2submission.htm

pLeASe ReMeMBeR AS weLL
The IFMBE Young Investigator Competition to recognize excellence in conference contribu-
tions whose primary authors are young investigators; based on originality, clarity, and poten-
tial impact on practical applications or theoretical foundations

cALL FoR pApeRS
The Scientific Committee of NBC15 welcomes papers within the mentioned topics.
The papers will be subject to peer review and they must be received before the deadline of Feb-
ruary 15, 2011. Papers will be published in electronic form as a publication of the NBC15 Proceed-
ings which will be available to registrants of the conference.
The proceedings will be published within the peer reviewed Springer Verlag IFBME Proceedings 
Series. Each contribution must be prepared in English and according to the IFBME Proceedings 
Series format.
Manuscripts should be up to four (4) pages long and should be submitted electronically
before the paper submission deadline using the paper submission link. All submissions will be peer-
reviewed by at least two reviewers. Authors must accept the copyright conditions which will be 
given below. All accepted papers will be included in the conference proceedings, provided that 
at least one author registers to the conference.
Authors may submit papers to be presented either as an oral presentation or a poster presentation.

TIMeLIne
NBC15 will take place on June 14-17, 2011 in Aalborg, Denmark
December 6, 2010 Opening of registration
February 15, 2011 Deadline for paper submission
March 1, 2011 Notification of paper acceptance
March 15, 2011 Deadline for early registration
June 1, 2011 Deadline for registration

The Conference will bring together science, education and business under the motto “Coop-
eration for health”. 
Conference papers will be published in the IFBME Proceedings Series.

TopIcS IncLUde
Assistive Technology
Biomechanics
Biomedical Imaging Processing
Biomedical Instrumentation & Measurement
Biomedical Signal Processing
Cardiovascular Engineering
Computer Aided Surgery
Education and Training for Biomedical  

Engineering and Medical Physics
Expert Systems in Medicine
Generalized BME-track
Health Technology Assessment
Motor control analysis
Medical Imaging

Medical Informatics
Medical Physics
MR in Medicine
Nanotechnologies for Health
Neural Engineering
Pain research technology
Sports and Rehabilitation engineering
Telemedicine, Home Care Technologies
Tissue Engineering and regenerative  

medicine
Ultrasound in Medicine
Virtual Reality in Medicine 
Health Technology Assesment 

INDKALDELSE  T I L  NoRDIC B ALT IC  CoNfERENCE



Official Language
The official language is English

General information
Conference website: www.NBC15.dk
Conference venue: Aalborg Congress & Culture Centre, Europa Plads 4, DK-9000 Aalborg
Contact address: DMTS, Secretary Per Overgaard Rasmussen, Vester Soegade 68 st. th., DK 
1601 Copenhagen V

Detailed information on paper submission, scientific program, registration, accommodation, 
and travel will be available on the conference website: www.NBC15.dk

partners

Sponsors

15. nordic-Baltic conference on Biomedical engineering and Medical physics

Danish Society for 
Biomedical Engineering

IFMBE 
- International Federation 
of Medical and Biological 
Engineering

Aalborg University

Organizing Committee 
of the yearly

Danish Biomedical 
Engineering Summit

This is deliberate in Danish language
29. danske Medicotekniske Landsmøde 15.-17. juni 2011 
Alle med interesse for medicinsk teknologi inviteres til Danmarks største medico event:
uddannelse, hospitalsteknik, forskning, industriudstilling, indbudte foredragsholdere.
For tilmelding og program: www.dmts.dk/kongres/

exhIBITIon
There will be a biomedical equipment industry exhibition in conjunction with the parallel 
conferences for the 15. Nordic / Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical 
Physics and the 29. Yearly Danish Biomedical Engineering Summit, 2011.

wIndowS oF oppoRTUnITy 2011
On June 16, 2011 BioMed Community will host a presentation of promising 
projects and ideas from Danish and international medtech companies, Aal-
borg University and the University Hospital of Aalborg. 
20-25 projects will have the opportunity to present during the BioMed Com-
munity event and additional projects will present via posters. 
http://biomedcom.dk/windows-of-opportunity-2011
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DMTS  –  DANSK MEDICoTEKNISK  SELSKAB

Onsdag den 15. juni

14:00 ERFA introduktion og ERFA møder

18:00 Buffet i udstillingsområde

20:00 Hvordan musik påvirker hjernen
Peter Vuust, MSc, BA, PhD, Associate professor at CFIN, Aarhus University Hospital, Skejby, 
Coordinator of Music in the Brain research 
Professor of Research, Royal Academy of Music

21:30 Socialt samvær

Torsdag den 16. juni

09:00 Cardiac dynamics 
Hans Nygaard, Professor, Dr. Med, Aarhus University Hospital, Skejby &
Michael Hasenkam, Professor, Dr. Med, Aarhus University Hospital, Skejby

10:30 Pause – Industriudstilling

11:00 Advances in functional bio-imaging by hybrid technologies
Hans Stødkilde Jørgensen, Assoc. Professor, Dr. Med, MR research Center, Aarhus UniversityHospital, Skejby

11:45 Patienter tilbage i hjemmet, telemedicin, kronikere – hvordan styres apparaturet i hjemmet  
Klaus Phanareth, Forskningsleder, Overlæge, PhD, klinisk lektor, Telemedicinsk forskningsenhed, Frederiksberg Hospital

12:30 Frokost buffet – Industriudstilling

13:30 Når brugerne ikke får det de ønsker sig
Søren Iversen, indkøber region Syd & Lars Allerup, indkøbskonsulent, koncernindkøb, region Hovedstaden

14:15 Er der penge til medicoteknik og innovation 
Kjeld Møller Petersen, professor i sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet

15:00 Pause – Industriudstilling

15:45 Fremtidens sundhedsvæsen – først skaber vi teknologierne, herefter skaber teknologierne os
Henrik Villadsen, Sygehusdirektør OUH

16:30 Big Medicine – New imaging modalities
Lise Lotte Højgaard, Professor, Head of department of Clinical Physiology and Nuclear Medicine and PET, Rigshospitalet, 
Copenhagen University

17:15 Pause

18:30 Klar til aftenen

19:00 Festmiddag sammen med deltagerne fra NBC 15 og Biomed Community

Fredag den 17. juni

09:00 Personalized Biomedical Engineering
Per Ask, PhD, Professor of Biomedical Engineering, Linköping University

10:00 Dynamisk belysning som fysiologisk hjælpemiddel
Rune Tønnes, Rune Lightning

10:45 Pause – Industriudstilling

11:15 RF Ablation 
Angela Irwin, M.B.A., Manager, Professional Education EMEA, Covidien, France

12:30 Closing ceremony together with NBC 15
Lunch – Box to go

PRogRAM foR LM 2011
AKKC – AALBORg



RSNA 2010 bød ikke på de helt store 
nyheder. Da dette blev sagt til produ-
centerne udløste det som sædvanlig 
protester, de havde jo både flyttet en 
knap og ændret farve på indpakningen, 
som betød helt nye muligheder!!

Dette til trods kommer man altid 
hjem med et væld af nye indtryk, og 
selv om der før er vist flere nyheder, så 
er det fantastisk at se en branche som 
stadig er i rivende udvikling og hvor 
teknik og lægevidenskab fungerer i ren 
symbiose.

Dette kommer til udtryk, når man 
ser tilbuddene på RSNA´s hjemmeside 
(http://rsna2010.rsna.org/), hvor der 
er tusindvis af planlagte aktiviteter, fra 
diskussions møder, multisession kurser 
og foredrag om udviklingen indenfor 
forskellige specialer.

Eller når man bevæger sig til Lake side 
området med de mange håbefulde men-
nesker, der venter på, at du kommer 
forbi, så de kan fortælle om netop deres 
specialer.

Området med faglitteraturen taler 
også sit eget sprog, der er et væld af 
bøger, og rigtig mange nye udgivelser…
hvem sagde bogen i papirform var på 
vej væk?

De tekniske udstillingsområder er 
domineret af firmaerne, som viser deres 
potens i form af størrelse og dekorering. 
Det er næsten umuligt at nå hele vejen 
rundt, så der var på forhånd lavet aftaler 
med de fleste af de samarbejdspartnere, 
vi arbejder med.

Herfra vil jeg nævne nogle af de ting 
jeg fandt interessante.

Hvis vi starter med det helt tunge, så 
viste Siemens en helt nyudviklet PET/
MR. (Den adskiller sig fra andre ved, at 
den ser ud som en normal Siemens MR, 
eneste forskel er at tunnel diameter er 
60 cm (10 cm mindre end normal). Altså 

PET delen ses som et 10 cm tykt rør ind-
sat i en normal MR. 

Siemens har udviklet nogle specielle 
receptordioder, som kan fungere inde i 
det kraftige magnetfelt.

Til sammenligning viste Philips de-
res løsning på PET/MR. De opstiller 
enhederne enkeltvis med et rotérbart 
patientleje placeret i mellem. Systemet 
kræver noget mere plads.

Generelt på MR har udviklingen 
gået mod at gøre de analoge signalveje 
så korte som muligt, dvs flyttet A/D 
konverteringen så tæt på spolerne 
som muligt. Philips viste deres løsning, 
hvor konverteringen nu sidder i selve 
spolerne. Det betyder bl.a. at de ikke 
længere er bundet af et antal kanaler i 
hardwaren som tidligere.

Åbne MR sås på flere stande, bl.a. vi-
ste Hitachi deres 1,2T 16 kanals kaldet, 
Oasis

CT området har de sidste år været 
præget af de nye (gamle!) iterative re-
konstruktions algoritmer, som betyder, 
at man kan få forbedret billedkvalitet 
med mindre dosis. Problemet er, at det 
er en meget regnetung opgave, hvorfor 
man laver forskellige delløsninger, der 
giver forbedret billedkvalitet uden ven-
tetid.

Af ANSvARLIg fySIKER

CLAUS PRESToN LUND

MEDICoTEKNIK

REgIoN SyDDANMARK

Chicago, november 2010. Der blæste milde vinde over the 
”windy city” både hvad angik vejr, temperatur og nyheder på 
årets verdensudstilling

MEDICo
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Alle viser i dag undersøgelser lavet 
med mindre end 1 mSv, som har været 
en magisk grænse.

GE viste deres bud på fremtiden ved 
at vise billeder med fornuftig kvalitet og 
en dosis på helt ned til 0,09 mSv. Det 
kræver blot, at der investeres i en ekstra 
kraftig computer og man er villig til at 
vente 30-60 minutter på billeder.

Dual energi er stadig et varmt emne, 
og der kommer flere brugbare applika-
tioner.

Ellers er det hjerteundersøgelser, 
hvor Toshiba, Siemens og GE indbyrdes 
kæmper med hver deres tilgang.

Philips lancerede en helt ny CT skan-
ner, kaldt Igenuity, det var dog svært at 
få øje på noget revolutionerende. 

Indenfor konventionel røntgen er det 
stadig receptorerne der arbejdes på. 
Det er tydeligt, at det er en teknik der 
nu beherskes af mange producenter, at 
de bliver bedre og hurtigere, så de også 
kan bruges til gennemlysning.

Mammo – Fuji viste ny 3D teknik
Der foretages 2 eksponeringer forskudt 
med 4 grader. Disse eksponeringer vises 
samtidigt på en speciel betragtnings-
skærm, der indeholder et spejl. Be-
tragtes billede med specielt designede 
briller, ses et billede af mamma i 3D 
dimensioner (lidt a la Avatar3D). Dette 
giver en bedre rumlig visualisering af de 
forskellige strukturer.

De 2 eksponeringer giver ikke større 
patientdosis end en enkelt ”normal” eks-
ponering til ”normal” betragtning.

Siemens arbejder også med Mammo 
tomosynthesis, der muliggør en form 
for 3D billedgengivelse, har dog ikke et 
salgbart produkt endnu.

En sjov kuriøsitet fra Sectra var et 
bord ”Visualization Table” med touch 
skærm, hvor man fx i akutmodtagelser 
kan se og vurdere en CT traume skan-
ning

Dette var, hvad jeg og mine kolle-
gaer i Medicoteknik mødte. Der kunne 

fortælles meget mere om rigtig mange 
interessante ting. En sidste ting som jeg 
vil nævne og det er Apples Ipad. Der er 
altid en eller anden teknisk modedille, 
som præger kongressen, i år var der 
Ipad som sås overalt og jeg er sikker på, 
at en stor del af de danske deltagere al-
lerede har investeret.

Claus Preston Lund, 2010.

Den trådløse detektor er ikke 
længere forbeholdt de få. Canon, 

Fuji, Carestream bare for at nævne 
nogle.

Både Fuji og Carestream tilbyder løs 
detektor, som kan bruges der, hvor 

man tidligere brugte CR kasset-
ter. Dvs. de kan indbygges i ældre 

buckylejer og tilsluttes generator 
for kommunikation 

Interessant var Italienske GENERAL 
MEDICAL MERATE (GMM) som viste 
dette ”All in one” system. Systemet 
tilbyder både gennemlysning og digi-
tal radioografi. Der anvendes Trixell 
Pixium RF4343 detector.
Systemet har en fantastisk bevæge-
lighed og kan anvendes til alle tæn-
kelige undersøgelser, inkl. stående 
thorax med FFA på 2 m.
Et ideelt system til mindre steder, 
hvor man ikke vil undvære noget. 
Den tekniske finish ser pæn og færdig 
ud, hvornår bliver de mon opkøbt.

De mobile apparater bliver også flere, 
Santax viste Ziehm Vision RFD C-bue 
med 30x30 cm Varian detektor og Shi-
madzu MobileDart Evolution et trans-
portabelt røntgenapparat med alt det 
nyeste inden for teknikken.
På billedet ses en Siemens Mobilett 
med Carestream trådløs digital recep-
tor.



REAL-TIME MAgNETISK RESONANS-
TEKNIK KAN ØgE DEN TIDSLIgE 
OPLØSNINg På HJERTESCANNINgER 
MED EN FAKTOR 4
Originaltitel: Fourfold Increase in Temporal Resolution in Cardiac MR 
Imaging Compared to Standard Vendor Protocols.

Af MR-fySIKER og ERHvERvSPHD-STUDERENDE 

LAU BRIx, CAND.SCIENT.MED., MEDICo-

TEKNISK AfDELINg I REgIoN MIDTJyLLAND, 

C/o ÅRHUS UNIvERSITETSHoSPITAL, SKEJBy, 

BRENDSTRUPgÅRDSvEJ 100, 8200 ÅRHUS N 

INDLEDNING

De fleste producenter af MR-scannere 
har real-time protokoller som kan optage 
og vise 4-5 billeder i sekundet. Dette gi-
ver typisk anledning til tidslig ”blurring” 
og hakkede billeder, specielt hvis det 
er optagelser af hjertet. Formålet med 
projektet var derfor at øge frame-raten 
betydeligt på optagelser af hjertet sam-
menlignet med standardprotokollerne 
uden at kompromittere billedkvaliteten. 
I denne forbindelse har tidligere forsøg 
vist, at benyttes en fast profil-vinkel 
på 111.246º (Golden Ratio) kan et vil-
kårligt antal profiler benyttes til billed-
rekonstruktionen, hvilket giver en øget 
frihed mht den tidslige opløsning (1,2). 
Til formålet benyttedes derfor en radial 
sampling-strategi baseret på Golden Ra-
tio og rekonstruktion af MR-data foregik 
på et almindeligt spille-grafikkort. 

METODE

Til forsøgene benyttedes en Philips 
Achieva 1.5 Tesla MR-scanner (R2.6.5-
HIFU), som var blevet programmeret til 
at optage radiale profiler med en fast ra-
dial vinkel på 111.246º. De rå MR-data 
blev herefter streamet fra scanneren 
til en ekstern arbjedsstation i real-time, 
hvorefter gridding og rekonstruktion 
blev udført på et grafikkort (Nvidia GTX 
280). For at øge frame-raten benyttedes 
sliding window rekonstruktion hvor k-
rumsprofiler fra den forrige frame blev 
benyttet til den kommende frame (figur 
1). Som reference blev benyttet almin-
deligt udlæste MR-billeder (kartesisk 
samplet). Kvaliteten af de radiale og de 
kartesiske MR-data blev visuelt vurderet 
af en erfaren radiolog.

RESULTATER

Ved standard-metoden, med kartesisk 
udlæsning, måltes en frame-rate på 3,9 
billeder per sekund (255 ms/billede). 
Udlæstes standard-protokollen i stedet 
med radiale udlæsningsspor og rekon-
struktion på grafikkort øgedes frame-ra-
ten til 17,2 billeder per sekund (58 ms/
billede). Dette svarer til en faktor 4,4 
flere billeder per sekund (figur 2 og 3).

KONKLUSION

Radiale k-rums udlæsninger, baseret 
på Golden Ratio, kan øge den tidslige 
opløsning uden at kompromittere bil-
ledkvaliteten sammenlignet med en 
standard MR-protokol. Dette studie 
er et skridt frem mod at benytte MR-
billeddannelse af bevægende organer 
i real-time og hermed benytte MR som 
man kender det fra ultralyd og alminde-
lig gennemlysning. 

ØVRIGE DELTAGERE I 
PROjEKTGRUPPEN

Thomas S. Sørensen, Datalogisk Insti-
tut, Det Naturvidenskabelige Fakultet, 
Aarhus Universitet & Klinisk Institut, Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aar-
hus Universitet
Steffen Ringgaard & Brian Stausbøl-
Grøn, MR-Centret, Århus Universitets-
hospital, Skejby
Yasmina Berber & Mario Ries, Labora-
toire IMF, Centre National de la Recher-
che Scientifique/Universite Bordeaux 2, 
Bordeaux, Frankrig
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Figur 1: Ved at benytte optagelser 
baseret på Golden Ratio er det muligt 
at opnå en høj fleksibilitet mht antallet 
af profiler som benyttes til hver rekon-
struktion. I dette projekt benyttedes en 
sliding window rekonstruktion hvor k-
rumsprofiler fra tidligere rekonstruktio-
ner benyttedes til kommende billeders 
rekonstruktion.

Figur 2: Rekonstrueret billede af hjer-
tet baseret på Golden Ratio. 3.2*3.2*5.0 
mm3, 2D SSFP-sekvens. 

Figur 3: Rekonstrueret billede af hjer-
tet baseret på en standard ‘real-time’ 
sekvens. 3.2*3.2*5.0 mm3, 2D SSFP- 
sekvens. 
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KANALUDVæLgELSE 
TIL AUTOMATISK 
ANfALDSDETEKTIoN

Anfald	  start	  

Fokus	  	  	  è	  

I Danmark har ca. 55.000 personer 
epilepsi. Heldigvis er langt størstedelen 
anfaldsfrie ved hjælp af medikamenter, 
men der er en stor gruppe på omtrent 
15.000 som stadig får anfald uden at 
vide hvor og hvornår. Denne gruppe 
af patienter er stærkt invalideret af den 
evige frygt for anfald. Der forskes derfor 
meget i forskellige metoder til at hjælpe. 
En af de anerkendte metoder er epilep-
sikirurgi hvor den syge del af hjernen 
fjernes. Mange af patienterne oplever 
efterfølgende en reduktion eller direkte 
fjernelse af alle anfald. 

Inden man griber til så drastisk et 
indgreb som at fjerne noget af hjernen, 
skal patienten dog først igennem et 
længere udredningsforløb. Et af punk-
terne i dette forløb er indlæggelse i en 
såkaldt Epilepsy Monitoring Unit hvor 
de får lagt op mod 100 elektroder di-
rekte ind på hjernen så neurologerne 
kan bestemme det eksakte startområde 
for de epileptiske anfalds udbredelse. 
Dette område kaldes fokus. I 4 til 5 dage 
får patienten så monitoreret sine hjer-

nebølger (EEG) hvorefter neurologen 
kigger optagelsen igennem for at finde 
abnorme mønstre som kan indikere at 
patienten vil få gavn af epilepsikirurgi. 
Denne gennemkigning af optagelsen 
er ofte udmattende og tidskrævende. 
Derfor forskes der adskillige steder 
rundt om i verden i at lave software som 
automatisk kan finde de interessante 
områder i optagelsen. Dermed skal læ-
gen blot kigge på disse udklip i stedet 
for hele optagelsen. Figur 1 viser 10 s 
EEG fra en patient som får et epileptisk 
anfald. Anfaldet starter på de elektro-
der som er indikeret med en pil, men 
spreder sig efter lidt tid til de omkring-
liggende elektroder. Det er dog ikke op-
lagt hvilke elektroder som er bedst til at 
lave automatisk anfaldsdetektion på. 

Den metode som har vist sit bedste 
potentiale til automatisk anfaldsdetek-
tion er en logaritmisk summering af 
wavelet koefficienter i specifikke sub-
bånd. Ved hjælp af en support vector 
machine til klassificering ligger tidligere 
publicerede resultater med sensitiviteter 
på omkring 95 %, men med 0,2 falske 
detektioner i timen (FDR). Problemet 
ved tidligere publiceringer er at der 
ikke er konsensus omkring hvorledes 
kanalerne, som der skal laves anfaldsde-
tektion på, udvælges. Oftest udvælges 
kanaler som tilhører fokus-området. 
Dette område kan dog først bestemmes 
efter analyse af alle de optagede epilep-
tiske anfald, hvorfor denne metode altså 
benytter retroperspektiv viden. Andre 

Figur 1: 10 s udsnit af EEG fra en pa-
tient som får et epileptisk anfald. Det 
epileptiske fokus ligger ved elektrode 
S6A1 og S6A2. Det er dog ikke oplagt 
at disse elektroder også er bedste input 
til en automatisk anfaldsdetektor.

Af CIvILINgENIøR og PH.D.-STUDERENDE 

JoNAS DUUN-HENRIKSEN

JHE@ELEKTRo.DTU.DK
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udfører en extensive search hvor de 
undersøger alle mulige kanalkombina-
tioner og så vælges de kanaler som giver 
det bedste resultat. Uden at komme 
alt for meget ind på problemerne ved 
denne teknik, skal det dog nævnes at 
processorkravet er enormt samtidig med 
at resultaterne vil blive biased da der 
aldrig bliver brugt valideringsdata pga. 
små databaser. For at undgå disse pro-
blemer kiggede vi derfor på hvorledes 
de bedste kanaler kunne udvælges til 
automatisk anfaldsdetektion.

Ved førnævnte metode til anfalds-
detektion benyttes en patientspecifik 
tilgang. Det betyder at algoritmen bliver 
fodret med nogle træningsanfald for at 
lære karakteristika for nøjagtig denne 
patients anfald. Dette er nødvendigt da 
EEG generelt er forskelligt fra person til 
person, ligesom de epileptiske anfald 
kan manifestere sig i hjernebølgerne 
helt forskelligt. Det er derfor oplagt 
også at benytte træningsanfaldene til 
at vælge de bedste kanaler ud fra. Vi 
implementerede forskellige metoder til 
at finde ud af hvilke kanaler som diskri-
minerede ikke-anfaldsperioder fra an-
faldsperioder bedst muligt. Heriblandt 
kan nævnes PCA, Fischer’s lineære 
diskriminant, entropi og variansen for 
hver kanal. Figur 2 viser ROC-kurver for 
nogle af metoderne ved udvælgelse af 
3 kanaler. Ved brug af tilfældige kanaler 
var sensitiviteten ikke overraskende 
rigtig dårlig. Det er derfor vigtigt at ka-
nalerne vælges intelligent. Hvis neurolo-
gen skal udvælge de kanaler han mener 
er bedst til anfaldsdetektion, kan en 
sensitivitet på 95,7 % og FDR på 0,18/t 

opnås. Dette er højst sammenligneligt 
med en sensitivitet på 95,4 % og FDR på 
0,15/t som opnås ved kanaludvælgese-
smetoden varians. Til gengæld er disse 
metoder bedre end ved den normale 
kanaludvælgelsesmetode hvor de fokale 
kanaler benyttes, da denne metode på 
den pågældende database blot har en 
sensitivitet på 92,4 % og FDR på 0,16/t. 
Alle andre teknikker som vi prøvede at 
basere kanaludvælgelsen på viste sig at 
præstere dårligere.

Det overraskede os i starten at udvæl-
gelse af de fokale kanaler præsterede 
relativt dårligere end ved benyttelse af 
varians-metoden. Ved nærmere diskus-
sion gav det dog mening. Selvom et 
anfald altid vil vise sig først på de fokale 
kanaler, er det ikke givet at det også vil 
have højst energi i disse kanaler efter 
lidt tid. Netop varians-metoden vælger 
ud fra højest energi under anfaldet, hvil-
ket er optimalt ved den efterfølgende 
wavelet-analyse. 

Vores analyse har således vist at hvis 
forskere fremover begynder at vælge 
kanaler ud fra dem som har højst vari-
ans under et anfald, vil de kunne opnå 
bedre resultater frem for hvis de fokale 
kanaler udvælges. Samtidig er resulta-
terne på højde med performance når en 
neurolog udvælger kanalerne. I stedet 
for at basere kanaludvælgelsen på sub-
jektivitet, har vi nu konstrueret en objek-
tiv udvælgelse. Dette vil desuden spare 
tid for lægen.

De præsenterede resultater i denne 
artikel er del af en større undersøgelse 
som er blevet indsendt til publicering i 
tidsskriftet Clinical Neurophysiology. 
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Figur 2: Resultater ved udvælgelse af tre kanaler til automatisk anfaldsdetektion. 
Når en neurolog udvælger kanalerne, eller hvis kanalerne udvælges ud fra dem med 
højest varians under anfald, bliver performance statistisk signifikant bedre end hvis 
det er kanalerne som er optaget over det epileptiske fokus som benyttes.
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INgENIØRPRAKTIK 
HOS MEDICo TEKNISK 
AfDELINg  I  REgION 
MIDTJYLLAND

CHRISTIAN LIIN HANSEN 

STUD.INg 

EMAIL: 08791@IHA.DK

Mit navn er Christian Liin Hansen. jeg 
er 24 år gammel og er i gang med at 
uddanne mig til elektro-ingeniør fra 
Ingeniørhøjskolen i Århus. Min ud-
dannelse består af syv semester, hvor 
5. semester er et praktikforløb som 
foregår hos en virksomhed. Formålet 
med ingeniørpraktikken er, at man som 
studerende skal få indblik i, hvordan in-
geniørmæssige projekter løses i praksis 
og herunder hvordan den indlærte teori 
finder anvendelse ved løsning af så-
danne opgave. Desuden er formålet, at 
den studerende skal opnå gode arbejds-
vaner og sans for helheder gennem 
direkte engagement i ingeniørmæssige 
opgaver. jeg har gennem hele mit studie 
været interesseret i medico-teknologien 
og søgte derfor praktikplads hos Me-
dico Teknisk Afdeling (MTA) i Region 
Midtjylland. jeg tog kontakt til jørn Renz 
Enggaard, forsknings – og udviklings-
chef for MTA, hvorefter jeg fik en rund-
visning og introduktion på afdelingen. 
En måned senere blev det bekræftet at 
jeg havde fået praktikpladsen. 

På første arbejdsdag blev jeg modta-
get med en rundvisning og blev præsen-
teret for mine kollegaer. jeg fik tildelt mit 
eget kontor i en nyindrettet kontorbyg-
ning og blev introduceret til de øvrige 
afdelinger, bl.a. B-laboratorium, der 
behandler hjertepatienter. I det kliniske 
miljø på B-laboratoriumet blev jeg orien-

teret omkring en problemstilling, hvor 
jeg som ingeniørpraktikant kom med en 
løsningsmodel og udviklede et produkt, 
som skulle være klar til brug. Mit prak-
tikprojekt for MTA, var at designe ny 
hardware og software til et apparat, der 
producerer et lydbillede fra EKG-udstyr. 
Dette apparat kaldes for ”EKG Hund” 
version 2. 

FORKLARING AF ”EKG HUND”

I patientovervågningen ved operationer 
sidder der elektroder på patientens 
krop, som registrerer patientens hjer-
terytme. Elektroderne har forbindelse til 
et EKG apparat, der viser hjerterytmen 
på et display. På EKG apparaterne sid-
der der almindeligvis en højtalerenhed, 
som afgiver en lydimpuls, hver gang 
hjertet laver en kontraktion (trækker sig 
sammen). Denne funktion indeholder 
kun information om hjertets slag pr. 
minut og dermed giver ingen informa-
tion, om, hvad der egentlig sker i hjertet 
mellem hver lydimpuls. Det tvinger 
derfor sundhedspersonalet til at holde 
et vågent øje på EKG apparaterne, for at 
sikre patientovervågningen bedre. For 
at lette sundhedspersonalet for denne 
opgave, er der i tidens løb blevet pro-
duceret flere apparater, der gengiver 
EKG signalet som en kontinuerlig lyd. 
Dette lyder som en hund, heraf kommer 
navnet ”Hund” til apparatet. ”Hundens” 
egenskaber gør det muligt for perso-
nalet at høre, hvordan hjertet træk-
ker sig sammen. Her tænkes bl.a. på 
symptomer ved hjerteflimmer, som ikke 
umiddelbart kan høres ved et ”bib” fra 
almindelige EKG udstyr. Med andre ord 
afgiver ”Hunden” en sinus, hvis frekvens 
afhænger af spændingen fra EKG appa-
ratet. Princippet er vist på Figur 1, hvor 
det røde EKG signal er blevet omsat til 
at afgive en sinus med varierende fre-
kvens. En høj spænding fra EKG udsty-
ret vil medføre at ”Hunden” afgiver en 
høj frekvens i dens højtaler. Omvendt 

Figur 1. EKG spænding omsat 
til varierende sinus i højtaler.
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vil en lav spændinger fra EKG udstyret 
afgive en lav frekvens i højtaleren. Den 
menneskelige høresans er mere følsom 
over for ændring af lydbilledet, frem for 
monotone ”bib”-lyde” hos almindelig 
EKG apparater. Dermed kan sundheds-
personalet føre en auditiv kontrol af 
patientens tilstand og dermed spare res-
sourcer på den almindelige kontrol. 

De tidligere ”Hunde” bestod af ren 
analog teknik, hvilket gjorde at man 
skulle dreje på mange trimmer, når man 
ønskede at justere lydbilledet. Disse 
trimmer, som er variable modstande, 
sad direkte i printet. Dette gjorde 
brugergrænsefladen uhensigtsmæs-
sig, da boksen skulle skilles ad inden 
justeringen kunne fortages. Derudover 
indeholdt diagramtegningerne af de 
daværende ”Hunde” komponenter, som 
ikke længere kunne anskaffes. 

Mit praktikprojekt for MTA, var at 
designe ny hardware og software til en 
”Hund” version 2. Hardwaren skulle 
bl.a. bruges til at understøtte en micro-
controller. Denne blev anvendt til at 
sample EKG signalet og generere en si-
nus med varierende frekvens ved hjælp 
af PWM teknik. Derudover designede 
jeg et softwareprogram, således man 
via en PC kunne ændre grundfrekvens 
og sensitiviteten af lydbilledet. Hermed 
menes at EKG signalets grundfrekvens 
og sensitiviteten skulle hæves og sæn-
kes. Sensitiviteten er forholdet Hz/V. 
justeringen skulle foregå i realtime. I 
Figur 2 og Figur 3, ses principperne for 
hvordan man kunne justere lydbilledet. 

 
RESULTAT

Projektet blev gennemført og godkendt 
med succes. ”Hundens” endelig udse-
ende kan ses på Figur 4 og Figur 5. 

Gennem praktikperioden hos MTA 

har jeg haft gode sparringsmuligheder 
med mine kollegaer. Der var en stor 
interesse og nysgerrighed omkring mit 
projekt. Hver anden uge var der møde, 
hvor der blev spurgt ind til mit projekt 
og mulighed for yderlig sparring. På 
medicoteknisk laboratorium fik jeg gode 
inputs og vejledning vedrørende mit 
projekt. På min sidste arbejdsdag, blev 
det nye apparat fremvist til alle mine 
kollegaer og jeg fik en god respons. Folk 
var tilfredse med min indsats og glade 
for at have haft mig som kollega i de fem 
måneder jeg havde været på MTA. Pro-
jektet har givet mig masser af erfaringer, 
som jeg kan bruge i fremtidige projekter. 
Det har været en fornem opgave at stå 
i spidsen for at producere en færdig 
prototype til MTA. Det har været en 
fornøjelse at arbejde for MTA og i den 
anledning skylder jeg en stor tak til alle 
mine kollegaer.

Frekvens

Tid

Høj 
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Lav 
frekvens

Grundfrekvens
Offset

Offset

Frekvens

Tid

Høj 
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Lav 
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Figur 2. Grøn graf: EKG lydsignal. Rød graf: EKG lyd-
signal med positivt ændret grundfrekvens.

Figur 3. Grøn graf: EKG lydsignal. Rød graf: EKG lyd-
signal med positivt ændret sensitivitet.

Figur 4. ”Hunden” version 2 set forfra.

Figur 5. ”Hunden” version 2 set bagfra.

MaxCare er totalløsningen fra Maxeta, løsningen er baseret på  
de nyeste teknologier, der er ved udviklingen af produkter lagt  
stor vægt på: 

  Ergonomi 

  Brugervenlighed 

  Rengøringsvenlig 

  Sikkerhed 
MaxCare kan leveres som en sammensat løsning eller som del komponenter, løsningen består  
af følgende produkter:  

   Sengestuepanel 

  Patientterminal 

  Patient kaldeanlæg 
MaxCare systemet er udviklet til at dække Hospitalets behov  
for fleksibilitet og mobilitet. 
 
 



Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling og medlemsmøde i Dansk 
 Selskab for Klinisk Telemedicin til afholdelse mandag, den 14. marts 2011 
kl. 13.00 på adressen: Frederiksberg Hospital, Nordre Fasanvej 57, 2000 Frede-
riksberg.  Mødet afholdes i konferencerummet hos Telemedicinsk Forsknings-
enhed, Hovedvejen, opgang 17, 1. sal.

Fra kl. 13.00 – 15.00 holdes fagligt medlemsmøde med emnet ”Evidenskrav 
til telemedicinske løsninger” (foredragsholder meddeles snarest på selskabets 
 hjemmeside og ved e-mail til medlemmerne)

Kl. 15.00 starter generalforsamlingen i Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin med 
følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Fastlæggelse af kontingent 2010

5. Forslag om ændring af vedtægterne

6. Valg til bestyrelse m.v. 
  Alle poster i selskabet er på valg. (Det vil blive meddelt via 

e-mail til medlemmerne inden generalforsamlingen hvilke der 
genopstiller).  
Først vælges formand (for 2 år), dernæst 6 bestyrelsesmedlem-
mer (for 2 år), dernæst 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år) og 
sluttelig vælges revisor (for 2 år). 
Bestyrelsen vil på det kraftigste opfordre interesserede og en-
gagerede personer om at stille op til valget. Du kan på forhånd 
melde din interesse til formanden, Klaus Phanareth, eller møde 
på generalforsamlingen og der melde din interesse.

7. Eventuelt

Eventuelle forslag til pkt. 5 bedes sendt til formanden 14 dage før afholdelse af 
 generalforsamlingen.
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INVITATION TIL MEDLEMSMØDE

mandag, den 14. marts 
2011 kl. 13.00
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nordre fasanvej 57
2000 frederiksberg

 
Årsmøde i Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin 2009 
Telemedicinsk behandling af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) 
Hvad ved vi og hvor langt er vi i Danmark? 
Tid og Sted: Fredag den 6. november 2009 kl. 09.00-15.45 i Tycho Brahe Planetariet, Gl. Kongevej 
10, 1610 København V. 
 
Traditionen tro, har Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin (DSKT) igen valgt at fokusere på en af de 
store folkesygdomme, nemlig kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), som på årsmødet vil blive 
belyst gennem den telemedicinske optik.  
Danmark har gennem flere år arbejdet med telemedicinske løsninger til patienter med KOL og har 
potentiale til at være helt i front på dette område. Der er for øjeblikket tre store projekter under 
udvikling hhv. på Fyn, i København og i Aalborg hvor telemedicinske løsninger afprøves på KOL 
patienter. Alle tre projekter har påkaldt sig stor opmærksomhed i både medier og på det politiske 
niveau, og der er blevet skabt store forhåbninger til de potentielle gevinster, som både patienterne 
og sundhedsvæsenet vil kunne opnå. Men hvad viser disse projekter egentligt og hvilken grad af 
evidens kan man udlede?  
Det er netop hvad Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin ønsker at belyse ved dette årsmøde hvor 
vi, for første gang, får mulighed for at opleve en samlet og detaljeret præsentation af alle tre 
projekter, fra de involverede hovedaktører - ildsjælene. Vi har fået en af verdens førende KOL-
specialister til at styre slagets gang, nemlig professor Jørgen Vestbo, som vil lede os igennem 
dagens program. Hans hovedopgave vil være, at forsøge få klargjort hvad disse projekter bringer os 
af viden - hvad kan vi bruge denne viden til og hvordan skal vi komme videre? Alle deltagere vil få 
mulighed for at give deres mening til kende og deltage i debatten, som vil foregå under 
eftermiddagens paneldiskussion, hvor der er afsat en hel time i programmet. 
Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin har i år flyttet årsmødet til København, i de spændende og 
inspirerende omgivelser på Tycho Brahe Planatariet, som skal danne rammerne for mødet. 
Præsentationerne foregår i det store ”Rumteater” hvor I vil opleve Danmarks, måske største, Power 
Point præsentationer på op til 300 kvadratmeter på det store kuppellærred.  
Som et nyt tiltag, vil alle vores udstillere få mulighed for at præsentere deres produkter ved en 5 
minutters mundtlig præsentation, som vil foregå i udstillingsområdet.    
Vi glæder os til at se jer alle, både medlemmer og ikke-medlemmer, til et spændende årsmøde der 
sætter fokus på et aktuelt og vigtigt emne for alle, både telemedicinere og sundhedsvæsens-
interessenter.  
 
Med venlig hilsen  
 
Klaus Phanareth, Formand - Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin 
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Med venlig hilsen  
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Efter generalforsamlingen,  
kl. ca. 16.00, mødes den valgte 
bestyrelse inkl. suppleanter med 
henblik på konstituering.

Vi glæder os til at møde dig!

Bestyrelsen for Dansk Selskab 
for Klinisk Telemedicin
www.dskt.dk
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Af MADS EMIL MATTHIESEN 

STUD. M.SC. MEDICIN og 

TEKNoLogI / BIoMEDICAL 

ENgINEERINg 

metalprotesen og ind i polymerrenrum-
met for at designe materialer, som kan 
levere ønskværdige stoffer eller helt 
erstatte syge vævsdele. Mens resten af 
verden har satset stort på grundforsk-
ningen, arbejder den danske studenter-
forening (DSSB) på at ændre kulturen 
herhjemme i takt med, at teknologierne 
nærmer sig klinikken. 

Fascineret af muligheden for at repa-
rere den syge krop og indforstået med, 
at vi har brug for et inspirationsnetværk i 
Danmark, har DSSB i nu fire år arbejdet 
på at promovere biomaterialer. Det har 
udmøntet sig i virksomhedsbesøg, nye 
kurser, vidensdeling studerende imel-
lem og et årligt symposium, som har 
været flagskibet i at samle landets inte-
resserede. 

Årets symposium 2010 fik tildelt titlen 
”Biointerfaces” for at adressere nutidens 
spændende udfordring med at designe 
biomaterialer, der styrer cellulære 
processer. For at afspejle DSSBs vision 
om at gøre en forskel ved biomateriale-

forskning i Danmark havde man allieret 
sig med to førende forskere fra udlan-
det. Det var således med stor glæde, 
at DSSB kunne præsentere Europas 
førende forsker indenfor integration af 
nye, raske væv i kroppen, Rui Reis, som 
leder ”European Institute of Excellence 
on Tissue Engineering and Regenera-
tive Medicine”. Rui og forskerne i hans 
center på University of Minho i Portugal 
arbejder med at fremstille materialer, 
der imiterer vævsarkitektur og kan repa-
rere knogle- og bruskvæv. Ikke mindre 
nævneværdig var det at høre sympo-
siets anden keynote speaker, jeffrey 
Karp fra Harvard-MIT Health Science 
and Technology. jeff brød igennem med 
en geckoinspireret overflade til brug i 
plastre og bandager og arbejder derud-
over med nye stamcellebehandlinger. 
De to keynote speakers blev flankeret af 
nogle af vores hjemlige, førende fagfolk, 
nemlig Niels B. Larsen (DTU Nanotech), 
Christian Clausen (Bioneer), Duncan 
Sutherland (iNANO, AU) og Erik Nile-
bäck (Q-sense, Sverige). Endelig lød der 
traditionen tro en særlig varm velkomst 
til studerende på talerstolen, hvilket i 
år var i skikkelse af Esben Kjær, Kristian 
Kolind (begge PhD stud, iNANO, AU) 
samt johan Nagstrup (PhD stud, DTU). 
Alle foredrag var af højeste kvalitet og 
at bedømme herudfra, så har biomate-
rialeforskningen i Danmark en yderst 
lovende fremtid. 

Symposiet gav unge studerende 
muligheden for at overveje en fremtid 
indenfor feltet. Udover de faglige oplæg 
blev der givet korte foredrag omkring 
udlandsophold, PhD- og erhvervsmulig-
heder indenfor biomaterialer i Danmark. 
Samtidig var symposiet for den mere se-
niore halvdel en fin lejlighed til at holde 
fingeren på pulsen og få set hvad, der 
rør sig. 

Årets symposium manifesterede 
også DSSBs målsætning om at være en 

SUCCESfULDT
BIOMATERIALESYMPOSIUM
AFHOLDT På AARHUS
UNIVERSITET

Danish Student Society for Biomaterials 
(DSSB) arrangerede d. 4. Nov 2010 et 
biomaterialesymposium under emnet 
“Biointerfaces” med over 100 deltagere. 
Sammen med dette års lokale værter 
fra det Interdisciplinære Nanoscience 
Center (iNANO) på Aarhus Universitet 
havde man inviteret talere fra ind-og 
udland til at fortælle om deres nyeste 
forskning indenfor feltet. Til inspiration 
for alle blev vi klogere på, hvor langt 
man er med at kunne manipulere med 
grænsefladen mellem celler og bio-
materialer. Dette muliggør styring af 
komplekse biologiske processer, som er 
målet på sigt kan hjælpe kroppen til at 
reparere sig selv. 

Cancer, diabetes, Parkinsons og slid-
gigt. De har alle det til fælles, at patien-
ter lider af invaliderende og utilfredsstil-
lende sygdomsforløb. De har også alle 
til fælles, at mange moderne biomateria-
leingeniører forsøger at komme dem til 
livs. Den nyeste forskning i biomateria-
ler bevæger sig væk fra slagbænken og 
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landsdækkende organisation, der har 
udvidet sig efter sin start på DTU for fire 
år siden. Ved at hente nye medlemmer 
i andre større universitetsbyer og ved 
at præge kursusudbud og specialise-
ringsmuligheder indenfor biomaterialer 
er det DSSBs mål at højne uddannelsen 
indenfor området i hele Danmark. DSSB 
håber således at kunne bidrage til, at 
dansk forskning i biomaterialer kan være 
med helt fremme internationalt. Med 
den store opbakning og de flotte taler, 
til dette års symposium, lover det godt! 
Alle er med til at fremme biomateriale 
forskningen herhjemme.
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MR- og  
PET-SCANNER 
I  éN MODALITET
Ved den årlige, videnskabelige forsamling The Radiological Society 
of North America (RSNA) løftede Siemens Healthcare sløret for 
verdens første fuldt integrerede MR- og PET-scanner. Den nye 
modalitet er i første omgang målrettet universitetshospitaler og 
forventes at spare sundhedsvæsenet både tid og ressourcer. 

Biograph mMR (molecular Magnetic 
Resonance) er navnet på verdens første 
fuldt integrerede MR- og PET-scanner. 
Den er udviklet af Siemens Healthcare 
og er med sin simultane scanningstek-
nologi unik på markedet. Systemet kom-
binerer MR- og PET-data i det samme 
diagnostiske billede, så teknologien i 
realiteten kan betragtes som én enhed. 
Indtil nu har det været næsten umuligt 
at integrere MR- og PET-teknologi, 
fordi PET-detektorer, som er baseret på 
traditionelle fotomultipliceringsrør, ikke 
kan bruges i det stærke magnetiske felt 
genereret af et MR-system. Den udfor-
dring har Siemens løst ved at udnytte en 
helt ny teknologi – såkaldte avalanche-
fotodioder, der fungerer ved hjælp af et 
halvledermateriale. 

SPARER TID OG PENGE

Indledende undersøgelser peger på, 
at man med Siemens Healthcares nye 
system kan scanne hele kroppen på kun 
en halv time. Til sammenligning tager 
det i dag typisk en time at foretage to 
på hinanden følgende scanninger i først 
en MR-scanner og derefter en PET-
scanner. Det er både dyrt for sundheds-
væsenet og besværligt for patienterne. 
Udover tidsbesparelsen er der også 
billedkvaliteten til forskel mellem tradi-
tionelle scanninger og Biograph mMR. 
For mens det kan betyde afvigelser i bil-
lederne, at en patient fysisk bliver flyttet 
fysisk mellem henholdsvis en MR- og 
PET-scanning, eliminerer det nye Sie-

mens-system denne usikkerhed, hvilket 
i sidste ende betyder større støtte til læ-
gen i diagnosticeringen af patienten. 

“Vi er meget stolte over at kunne 
præsentere den første fuldt integrerede 
helkrops MR- og PET-scanner,” siger 
Bjarne Roed, divisionsdirektør i Siemens 
Healthcare. “Med et stigende antal pa-
tienter i det danske sundhedsvæsen i 
de kommende år er der brug for denne 
type innovative løsninger. Den nye 
scannermodalitet vil ikke bare betyde 
markante tidsbesparelser for lægerne 
og dermed også indirekte økonomiske 
besparelser for resten af samfundet; den 
vil også øge patienttilfredsheden, fordi 
den gør den sædvanlige patientgenlej-
ring mellem henholdsvis en MR- og en 
PET-scanning overflødig.”

BRED ANVENDELSE FOR 
SYSTEMET

Formålet med den nye scannermodalitet 
er at diagnosticere sygdomme på et me-
get tidligt stadie i forløbet for bedre at 
kunne følge udviklingen i sygdommen 
og dermed planlægge et optimeret, in-
dividuelt tilrettelagt behandlingsforløb. 
Med den simultane indsamling af MR- 
og PET-data er systemet også designet 
til at give nye muligheder inden for den 
kliniske, visuelle afbildning. Mens MR-
scannere leverer morfologiske detaljer 
af det menneskelige væv, undersøger 
PET-scannere kroppens celleaktivitet 
og metabolisme. Ved at integrere de 
to modaliteter i samme system har Sie-

SIEMENS 
HEALtHCARE 

er, som en af verdens største leveran-
dører til sundhedsvæsenet, trendsætter 
indenfor billeddiagnostik, laboratorie-
diagnostik, medicinsk informations-
teknologi og høreapparater. Siemens 
tilbyder produkter og løsninger, som 
dækker hele patientforløbet – fra 
forebyggelse og tidlig diagnostik, til 
behandling og opfølgning. Ved at 
optimere arbejdsgangene for de 
mest almindelige sygdomme tilbyder 
Siemens, at sundhedsvæsenet kan blive 
hurtigere, bedre og mere omkost-
ningseffektivt. Siemens Healthcare har 
48.000 ansatte og driver virksomhed 
over hele verden. I finansåret 2010  
(til 30. september) har sektoren haft 
en omsætning på 12,4 mia. euro. 

Yderligere information fås på  
www.siemens.com/healthcare.
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mens nye scanner potentialet til at blive 
et særdeles værdifuldt redskab til at 
identificere neurologiske, onkologiske 
og kardiologiske sygdomsforløb. Der-
udover er tanken, at man i fremtiden 
vil anvende systemet til kræftopfølg-
ningsformål, ligesom det også åbner op 
for nye muligheder inden for research 
såsom udviklingen af henholdsvis nye 
biomarkører og terapeutiske indgangs-
vinkler.

“I hjernen eksempelvis vil kombinatio-
nen af MR’s strukturelle og funktionelle 
billeddata og PET’s gengivelse af me-
tabolisk aktivtiet betyde tidligere diag-
nosticering af sygdomme, mere præcis 
planlægning af indgreb samt mere effek-
tiv opfølgning efter behandling. Og ved 

scanninger i kroppen kan man med det 
nye system supplere PET-modalitetens 
biokemiske detaljer fra brystet, hjertet 
og maveregionen med MR’s morfologi-
ske information om samme – det vil bi-
drage stort i forbindelse med onkologi-
ske udredninger og dosisplanlægning,” 
fortæller Bjarne Roed.

Siemens forestiller sig endvidere ud-
viklingen af en lang række kliniske appli-
kationer til det molekylære MR-system 
til brug ved tidlig identifikation af ond-
artede sygdomme, terapeutisk planlæg-
ning (inklusive kirurgiske indgreb) samt 
terapikontrol. Systemet er bygget op 
omkring et 3 tesla MR-system; dvs. at 
Biograph mMR-scanneren også kan be-
nyttes som en stand-alone MR-scanner. 

B. Braun Space Sprøjte- og Infusionspumper

B. Braun Medical A/S · Solbjergvej 3, 5. sal · 2000 Frederiksberg · Tlf. 3331 3141 · www.bbraun.dk

For mere info kontakt: Produktchef James Moteleb, Mobiltlf.: 2029 4303, E-mail: james.moteleb@bbraun.com 

 Øget patientsikkerhed  
 Samme enkle brugergrænsefl ade 
 for begge pumper  
 Kan integreres i eksisterende 
 patientdatasystemer 
 Tids- og pladsbesparende
 

For yderligere informationer kontakt venligst:
Produktchef, Vibeke Møller Jakobsen, Mobil 5139 5903, e-mail: vibeke.jakobsen@bbraun.com

B. Braun Medical A/S · Dirch Passers Alle 27, 3. sal · 2000 Frederiksberg · Tlf. 3331 3141 · www.bbraun.dk
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HVAD KAN NoSyKo 
Og HVAD ER DRofUS ?
Konsulentvirksomheden Nosyko AS har netop afholdt sit 40 års jubilæum.  
Det vil sige 40 års uafbrudt rådgiverfunktion til hospitaler i hele Skandinavien. 

f IRMAPRof IL

Nosyko AS – oprindeligt forkortet fra 
”Norske Sykehuskonsulenter AS” har 
hovedkontor i Oslo, Norge, med et 
stort antal samarbejdspartnere i hele 
Norden og et direkte datterselskab 
i Danmark. Herudover etableres lø-
bende aftaler om samarbejde i andre 
dele af verden. 

I forbindelse med Nosyko’s 40 års ju-
bilæum, er der udarbejdet et jubilæums-
skrift der kan rekvireres via: nosyko@
nosyko.no

SYGEHUSPLANLæGNING ER 
KERNEYDELSEN FOR NOSYKO.

Sygehusplanlægning inkluderer:

•  Udstyrsplanlægning fra start til slut, 
inkl. behovsanalyse, indkøb og mod-
tagelse af udstyr. 

•  Planlægning og udarbejdelse af 
principper for anvendelse af klinisk 
medicoteknisk udstyr, hygiejneregler, 
sterilgodshåndtering, tøj- og tekstil-
forsyning, sengehåndtering mv . 

Nosyko’s metode for planlægning, er en 
systematisk og dokumenteret tilgang, 
der blandt andet sikrer dyb involvering 
af hele kæden af kliniske afdelinger, 
forsyninger, administration, service-
områder og personale for de eller den 
tilknyttede funktion. Nøgleordet for ar-
bejdsmetoden er den ”funktion” der skal 
foregå på afdelingen eller ude i rum-
mene. Denne arbejdsmetode involverer 
de ansatte dybt i planlægningsarbejdet. 
Dem der har kendskab til funktionerne 
og arbejder med disse til dagligt, skal 
naturligvis have stor indflydelse på, 
hvordan det skal se ud i fremtiden. 
Udover at forankre behovsanalysen 
helt ude i afdelingerne, går metoden 
ud på, at nedbryde opgaverne i mere 
håndterbare enkeltelementer- og styre 

dem meget detaljeret og ikke mindst 
dokumenteret. 

Helt konkret har Norges ”Sosial- og 
Helsedirektoratet” i 2007 valgt at lade 
Nosyko revidere i en national vejleder 
for hovedprogram udstyr for sygehus-
projekter i Norge. 

Et hospitalsbyggeprojekt har mange 
interessenter – mange involverede. Der 
er mange meninger og holdninger der 
skal bearbejdes, der er mange forskel-
lige fag der skal tilgodeses. Det giver 
projektet en udfordring på kommunika-
tionsside – og de fleste projektdeltagere 
vil vide, at der her ligger en akilleshæl. 

Fagene i byggeprojekter har tradi-
tionelt og kulturelt forskellige måder at 
arbejde på, hvilket giver behov for en 
fælles platform for dataudveksling og 
kommunikation. Til dette formål har No-
syko udviklet sit eget bygningsprogram-
meringssoftware kaldet ”dRofus”.

dRofus

dRofus er et softwareværktøj til struk-
turel programmering af komplekse byg-
geprojekter. Det største udbytte får man 
når dRofus tages i anvendelse så tidligt 
som muligt i projektet. Via en iterativ 
proces opbygges information på en 
struktureret og veldokumenteret måde. 
dRofus skal i projektet være omdrej-
ningspunktet – det er her den seneste 
og aktuelle information gemmes og fin-
des for alle i projektet. 

Den metode Nosyko anvender og 
som dRofus bygger på – se illustration 
1- sikrer en løbende og udviklende dia-
log mellem de mange interessenter. Pro-
jektet kan justeres efter den nye viden 
der konstant tilføres.

Der udarbejdes i processen et RFP – 
(rumfunktionsprogram) som indføres i 
dRofus. RFP’en danner baggrund for de 
næste skridt. Mange store byggerier, vil 
ofte bestå af sammenlignelige rum – el-

Af ADM. DIR. CARSTEN DoLLERUP



ler måske helt ens rum – standardrum. 
Disse standardrum programmeres i 
dRofus – og giver projektet en stor 
tidsbesparelse ikke alene ved standardi-
seringsprocessen men også den meget 
overskuelige platform dRofus leverer. 
Man kan benytte standradrummet som 
det er, eller man kan lave versioner der 
baserer sig på standardrummet med 
afvigelser. Udover standardrum vil 
projektet indeholde mere unikke rum – 
men også unikke rum kan basere sig på 
standarder – f.eks. det udstyr der skal 
placeres i rummet. 

Et projekt – stort som lille – vil ofte in-
deholde en mængde udstyr. Fast teknisk 
udstyr – dvs. udstyr i de faste tekniske 
installationer, (el, vand, ventilation mv.), 
herudover inventar så som borde, stole, 
skabe, kunst mv. For et hospital vil der 
naturligvis også være en stor mængde 
klinisk teknisk udstyr – og det er for 
dette vigtigt, at kende til det udstyr der 
har påvirkning af de tekniske installa-
tioner, bæreevne, støj mv. Vi anvender 
begrebet ”BIP” – bygnings- og instal-
lationspåvirkende udstyr. Hvis vi isoleret 
ser på medicoteknisk udstyr, vil meget 
af dette påvirke byggeriet i større eller 
mindre grad.

dRofus holder styr på BIP- infor-
mation – og kan håndtere disse fra de 
første estimerede krav til de krav der 
bliver endeligt gældende både for eksi-
sterende overflytbart udstyr så vel som 
nyt udstyr.

dRofus kan via IFC-filer fra alle teg-
neprogrammer, og et direkte plugin til 
Revit Architecture, udveksle data og 
visualisere bygningsmodellen for alle 
som anvender dRofus. Blandt andet kan 

planlagt udstyr i dRofus synkroniseres 
med arkitektmodellen. Da der er tale 
om en stor integration mellem disse pro-
grammer – er det muligt at vælge noget 
udstyr i dRofus – og få visualiseret hvor 
mange og hvor dette er placeret i byg-
geriet. Det samme gør sig naturligvis 
gældende for f.eks. standardrum – man 
kan få visualiseret hvor disse er anvendt 
i byggeriet.

dRofus anvendes fra start til slut i 
byggeriet – fra den tidlige dispositions-
projekteringsfase til det sidste stykke 
udstyr er indkøbt og placeret i det 

færdige byggeri. dRofus anvendes lige-
ledes som grundlag ved fejl- og mangel 
gennemgang og til slut endelig accept af 
udstyr og byggeri. 

Den enkelte dRofusbruger instal-
lerer typisk selv en lille software-client 
og er efter 5 min i gang med program-
met. dRofus-brugeren arbejder mod 
en central server, hvor de fleste har læ-
seadgang og udvalgte projektdeltagere 
og lignende også har skriveadgang. Alt 
dette kan styres af projektets egne dRo-
fus administratorer.

Medicoteknisk chef
Michael Christensen

Tlf.: +45 8710 1425
Mobil: +45 4038 6027 
mc@secma.dk

Medicotekniker
Kristian Ilic

Leardal:
Simulation
Apgar:
Monitorering

Medicotekniker
Stefan Ankerbøl

B.Braun:
Infusionsterapi
SonoSite:
Billeddiagnostik
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Secma, tidligere CMA Medico, har service-
afdelinger i både Danmark og Sverige
Vores servicteknikere har mange års erfaring inden-
for medicoteknisk udstyr.
Vi tilbyder en hurtig, kavlificeret og professionel 
support i hele produktets 
levetid. 

Serviceaftaler og Support
Vi tilbyder forskellige løsninger, lige fra simpel repa-
rationsservice til kundespecifikke serviceaftaler. 

Servicepartner
Vi er udnævnt til autoriseret servicepartner for 
følgende firmaer: 
• SonoSite Inc. 
• B. Braun Medical A/S 
• Laerdal 
• Apgar

Testudstyr
Vi markedsfører medicoteknisk testudstyr fra 
Pronktech og Datrend. 
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Banebrydende ny forening om hospitalsbyggerier til fremtiden i…

foRUM foR SygEHUSTEKNIK og  
–ARKITEKTUR (fSTA)

INVITATION
Udvikling, byggeri og drift af hospitalsvæsnet i Danmark står i de kommende år overfor en enestående chance for at 
skabe innovation og udvikling til fremtiden. Vi har brug for et højt fagligt niveau på løsninger, som understøtter øget tvær-
fagligt samarbejde og nye organisationsformer, som er fleksible overfor øgede forandringer i behandlingsforløb og -meto-
der og som også kan levere den omkostningseffektivitet, som i stigende grad efterspørges.

Det kan vi ikke gøre hver for sig.  

Samfundet, sundhedsvæsnet og de nye hospitalsbyggerier har brug for at vi lægger vores viden, udvikling og erfaringer 
sammen og bidrager til at skabe de allerbedste løsninger i den kommende udvikling.

Vi har brug for en kultur, hvor vi får det optimale ud af ressourcerne hos hinanden, hvor vi 
åbent deler de erfaringer, der fører til stærke løsninger og både bruger og udvikler hinandens kompetencer.

Vi skal videndele – i ordets fineste betydning.

Derfor stifter en gruppe af initiativtagere et nyt banebrydende forum og netværk for sundhedsfaglige personer beskæfti-
get indenfor…

• planlægning og programmering
• arkitektur og byggeri
• logistik og infrastruktur
• teknik, IT og medicoteknik
• drift, vedligeholdelse, ledelse og styring
• kvalitet og hygiejne
• miljø og energi

Kom til stiftende generalforsamling for ”Forum for SygehusTeknik og –Arkitektur, FSTA”:

onsdag den 16. marts 2011 kl. 14.00
Byggecentrum i Middelfart

Hindsgavl Alle 22
5500 Middelfart

Den stiftende generalforsamling indledes med et indlæg af administrerende direktør Per Okkels, Danske Regioner.

YDERLIGERE OPLYSNINGER SAMT TILMELDING:
http://kortlink.dk/8nwa – gerne senest den 14. marts 2011 

ARRANGØRER: 
Adm. teknisk chef Kaj jensen – Sygehus Vendsyssel, afdelingsleder Thorkil Vandborg – Hospitalsenhenden Vest, chefrådgiver jan Christensen – Balslev 
Rådg. Ingeniør A/S, byggeteknisk chef Claus Bernthsen – Byggeprojektenhenden Sygehus Syd, teknisk chef Svend Christiansen – Regionshospitalet 
Viborg, teknisk chef Mogens Thrane – Rigshospitalet, konsulent Robert P. Sørensen – Carl Bro Grontmij, arkitekt Finn Sørensen -, Creo arkitekter A/S 
arkitekt Tom Danielsen – Arkitektfirmaet C.F. Møller, projektleder Hans-Ulrik Rasmussen – DNU Region Midtjylland, projektchef Klaus Bræmer-jensen 
– Alectia A/S



I 2011 donerer TrygFonden 500 millioner kr. til 
tryghedsskabende indsatser inden for sikkerhed, 
sundhed og trivsel. Læs mere på trygfonden.dk

Sammen  
kan vi  
redde  
 flere liv

Hvert år får ca. 3.500 danskere 
hjertestop uden for hospital. Kun 
6,5% overlever. Med livreddende 
førstehjælp, kan op mod 400 flere 
liv reddes. Derfor donerer 
TrygFonden hvert år 100 hjerte 
startere bl.a. til klubber og 
foreninger rundt om i landet.  
Du kan søge om en hjertestarter 
på trygfonden.dk

Registrér din hjertestarter
Har du allerede en hjertestarter, 
der ikke er registeret, kan du 
gøre det på hjertestarter.dk. Det 
tager kun et lille øjeblik, men det 
skaber stor lokal tryghed og giver 
flere mennesker mulighed for at 
redde liv.
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