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På plan 2/3 i Bild- och interventionscentrum finns interventionssalar 
med modernaste medicintekniska utrustning som ger ännu större 
möjligheter att rädda liv i framtiden.  
Sahlgrenska sjukhuset var ett av de första sjukhusen i världen med att 
utföra neurointervention i slutet av 70-talet. Strokebehandlingar 
utförs på neurointervention sedan i början av 90-talet.  
 
Interventionssalarna i Bild- och interventionscentrum används för 
diagnostik och kateterburen behandling av kroppens kärl i ben, buk, 
hjärna och hjärta. Det finns ytterligare en datortomograf och den 
medicintekniska utrusningen är bland det nyaste på marknaden.  
 
Personalen kan här genomföra avancerade bildstyrda behandlingar i 
en miljö med hög vårdhygienisk kvalitet. De så kallade 
minimalinvasiva behandlingarna ger lika bra eller bättre resultat 
jämfört med öppen kirurgi men med ett minskat lidande och obehag 
för patienten.  
 
En stor diagnosgrupp som behandlas här är patienter med stroke.  
Vid stroke används propplösande läkemedel, trombolys. Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset har den snabbaste tiden för 
trombolysbehandling i Sverige. En viktig orsak är att ambulansen 
transporterar strokepatienten direkt till datortomografirummet där 
hela stroketeamet träffar patienten. Trombolysbehandlingen kan då 
startas redan på Radiologin innan patienten flyttas till strokeenhet.  
 
Patienter med svår stroke behandlas med trombektomi, som 
tilläggsbehandling till trombolys. Man tar bort blodproppen mekaniskt 
med hjälp av speciella instrument som förs upp i hjärnan.  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset utför de flesta 
trombektomibehandlingarna i Sverige.   
 
För strokepatienter är tid till behandling avgörande. Eftersom antalet 
trombektomibehandlingar ökar varje år är det inte ovanligt att flera 
patienter som är i akut behov av den behandlingen kommer in 
samtidigt.  Bild- och interventionscentrum ger möjlighet att ta emot 
och behandla dessa patienter samtidigt. Avancerad utrustning och 
närhet till datortomograf och neurointerventionslab gör det möjligt 
att förkorta ledtiderna i strokekedjan ännu mer.  
 
Den avancerade utrustningen skapar också möjlighet till forskning 
inom stroke men även andra kärlsjukdomar i hjärna, hjärta, buk och 
ben. På hybrid och intervention arbetar anestesiologer,  
buk/kärlradiologer, kärlkirurger kardiologer och neuroradiologer 
tillsammans med högspecialiserade sjuksköterskor, undersköterskor 
och medicinska sekreterare.   

Plats för kort bildtext 

Intervention Ingrepp som 
utförs med kateter i 
blodkärl under radiologisk 
kontroll 
 
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. 
 
Minimalinvasiva 
behandlingar – mindre 
omfattande ingrepp, 
oftast med kateter.  
 
Trombolys Behandling av 
stroke med propplösande 
läkemedel 
 
Trombektomi Behandling 
av stroke genom at 
blodproppen tas bort 
mekaniskt med hjälp av 
speciella instrument som 
för upp i hjärnan.  
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