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(D) Datortomografi hjärna 
Datortomografi är en särskild form av röntgen som kan användas i utredningen av din sjukdom 
och under din behandling. Datortomografin skapar mycket detaljerade bilder av kroppens organ. 
På så sätt kan läkaren lättare upptäcka till exempel infarkter, blödningar, tumörer och 
skallfrakturer. 

Förberedelser 

Ibland behöver du få kontrastvätska direkt i blodet inför undersökningen. I så fall får du en 
perifer venkateter, PVK, när du kommer till röntgenavdelningen. En PVK är en tunn slang som 
förs in i blodkärlet med hjälp av en nål. När kontrastvätskan sprutas in i blodet via PVK:n kan det 
kännas varmt, men det går över snabbt.  

Om du ska få kontrastvätska behöver du lämna ett blodprov, kreatinin, några dagar före 
undersökningen. Det visar om dina njurar klarar av att utsöndra kontrastvätskan efter 
undersökningen. 

Berätta för läkaren om du tar medicin för diabetes. Ibland behöver medicineringen ändras. 

Berätta också för läkaren om du är allergisk mot kontrastmedel eller har nedsatt njurfunktion. 

Före undersökningen får du ta av dig eventuella smycken, hårklämmor och glasögon. Det beror 
på att metallföremål kan störa undersökningen. 

Hur går undersökningen till? 

Du får ligga på en brits som förs genom den ringformade öppningen på datortomografen. 
Britsen går att höja, sänka och röra på längden. 

Under själva bildtagningen är du ensam i rummet. Sjuksköterskan sätter igång datortomografen 
och går sedan in i ett kontrollrum där hen ser på genom ett fönster. Via mikrofon och högtalare 
har ni kontakt med varandra. Ibland finns också kameraövervakning. 

Det hörs ett svagt brummande från apparaten. Du blir inte instängd i något trångt utrymme, utan 
har luft och ljus kring huvudet hela tiden. 

Viktigt att ligga helt stilla 

Det är viktigt att du ligger helt stilla under bildtagningen. Annars kan bilderna bli oskarpa och 
delar av undersökningen behöva göras om. Bildtagningarna är mycket snabba och du behöver 
därför endast ligga stilla i några sekunder. 

Efter undersökningen 

Om du har fått kontrastvätska är det viktigt att du dricker mycket vatten efter undersökningen. 
Annars kan njurarna skadas. 

När får jag svaret? 

När svaret är klart kontaktar läkaren dig via telefon eller brev, eller så blir du kallad till ett besök. 
Ibland väntar läkaren in svar från andra undersökningar. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Datortomografi.
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