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På plan 1 i Bild- och interventionscentrum finns den 
nuklearmedicinska sektionen inom Klinisk fysiologi. Efterfrågan på 
PET/CT-diagnostik ökar med cirka 20 procent per år, då metoden 
förs in i allt fler vårdprogram och standardiserad vårdförlopp. Ny 
teknik och det nära samarbetet mellan nuklearmedicin och radiologi 
ger patienterna ökad tillgång till denna diagnostik.  
På nuklearmedicinska sektionen utförs diagnostik med hjälp av 
radioaktiva spårämnen som injiceras och sedan tas upp i olika organ i 
förhållande till den biologiska process som man vill undersöka. Detta 
kan visualiseras med hjälp av gammakameror och PET/CT.  
 
På avdelningen finns fyra gammakameror och två PET/CT. I senare 
skede finns plats för ytterligare en PET/CT och en PET/MR. PET/CT-
diagnostik används framför allt vid diagnostik och uppföljning av 
cancer och många olika organ och sjukdomsprocesser kan studeras 
med tekniken. 



Cyklotronen och radiofarmakacentralen på plan 99 innebär nya 
möjligheter att tillverka helt andra radioaktiva spårämnen än dem det 
idag finns tillgång till. Det gör att nya typer av diagnoser kan 
undersökas, både inom cancerområdet men också till exempel vid 
hjärtsjukdom och demens. 
 
Då PET/CT består av en PET och en datortomografi, som är en 
radiologisk undersökning, pågår ett nära samarbete med radiologin. 
Det underlättar i vardagen att klinisk fysiologi och radiologi i Bild- och 
interventionscentrum kommer närmare varandra.    
 
Undersökningarna på PET/CT utförs av biomedicinska analytiker eller 
röntgensköterskor från nuklearmedicin i nära samarbete med 
röntgensköterskor från radiologin. Undersökningarna tolkas av en 
nuklearmedicinläkare och en röntgenläkare tillsammans. 
På avdelningen arbetar även sjukhusfysiker och ingenjörer, anställda 
på Medicinsk fysik och teknik. 
 
Vi får också, genom Bild- och interventionscentrum, ändamålsenliga 
lokaler med mycket bättre samband inom avdelningen. Hela 
våningsplanet är specialanpassat för arbete med radioaktiva 
spårämnen. Det innebär väggar och dörrar är försedda med bly för att 
skapa gott strålskydd för personalen. 
 
För mer information:  
Johan Fredén Lindqvist, sektionschef 
Klinisk fysiologi   
johan.freden-lindqvist@vgregion.se 

tel. 031-342 80 26 

Plats för kort bildtext 

PET (positron emission 
tomography) Kroppen 
tillförs små mängder av en 
biologisk substans, till 
exempel glukos, 
aminosyror eller vatten. 
Substansen är bunden till 
ett radioaktivt ämne som 
är en positronstrålande 
isotop. Denna registreras 
av PET och ger en 
tredimensionell bild som 
visar hur den märkta 
substansen har fördelat sig 
i hela eller delar av 
kroppen.   
DT Datortomografi (CT - 
Computed tomography) – 
skiktröntgen, som snabbt 
kan ge en detaljrik bild av 
vävnader och organ. 
Bilden presenteras som 
tvärsnitt av kroppen men 
kan bearbetas till 
tredimensionella bilder. 
Datortomografi används 
vid diagnosticering och 
uppföljning men även för 
att styra provtagning av 
förändringar i vissa organ. 
MR-kamera Magnetisk 
resonanstomografi - en 
medicinsk teknik för 
bildgivande diagnostik där 
man med hjälp av 
magnetfält och radiovågor 
kan skapa tvärsnittsbilder 
av kroppen. Röntgen-
strålning används inte vid 
denna teknik. MR kan 
avbilda nästa alla organ i 
kroppen. 
PET/CT består av en PET-
kamera och 
datortomograf. Denna 
teknik används för att 
skapa bilder där 
sjukdomstillstånd som 
påverkar ämnes-
omsättningen lokalt i 

kroppen kan studeras.  
PET/MR består av en PET-
kamera och en magnetisk 
resonanstomograf 
Cyklotron Apparat som 
framställer radioaktiva 
ämnen som används för 
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