
5. UNDERSÖKNINGAR OCH PROVTAGNINGAR 
Röntgen och bilddiagnostik 

 

Senast uppdaterad 2022-09-09 

Skelettskintigrafi  

Skelettskintigrafi är en metod för att ta bilder av skelettet med hjälp av radioaktiva ämnen. 

Undersökningen kan användas för att utesluta eller hitta tumörer. Cancerceller tar upp mer av 

det radioaktiva ämnet än andra celler och syns därför på bilderna.  

Förberedelser 

Du får veta hur du ska förbereda dig i kallelsen eller av vårdpersonal på avdelningen.  

Så går det till 

Inför en skelettskintigrafi får du radioaktivt kontrastmedel i blodet. Det radioaktiva ämnet ger en 

dos som motsvarar några års strålning från naturliga källor som luft och mark. 

Du får en tunn plastslang, en så kallad perifer venkateter, i ett blodkärl i armen eller på handen. 

Venkatetern sätts fast med en nål, som sedan tas bort. I andra änden av slangen sitter en 

spruta som sprutar in kontrastmedlet i kärlet. Du får en bedövningssalva på huden för att sticket 

ska göra mindre ont. Om du har en central venkateter använder man oftast den. 

Efter att kontrastmedlet sprutats in får du vänta några timmar så att det hinner sprida sig till 

skelettet. Innan undersökningen börjar ska du kissa så att urinblåsan är tom och inte skymmer 

skelettet. 

Bilderna tas med en så kallad gammakamera som visar hur kontrastmedlet fördelats i kroppen. 

Du får ligga på en brits som åker fram och tillbaka under kameran, hela vägen från huvudet till 

fötterna. Kameran är nära din kropp.  

Du ska ligga stilla under undersökningen. Om det är svårt att ligga stilla kan du få lugnande 

medicin. 

Dina närstående får vara med dig hela tiden.  

Undersökningen tar cirka 30–60 minuter. Det gör inte ont.  

Ibland kombineras skelettskintigrafi med en datortomografiundersökning. 

Efteråt 

Oftast mår du som vanligt efteråt. Det är bra om du dricker extra mycket vatten första dygnet, 

eftersom kontrastmedlet försvinner ur kroppen när du kissar. 

 


