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En bild säger mer än tusen ord. Vid en datortomografiundersökning 
av till exempel bröstkorg och buk skapas ungefär tusen bilder och 
ändå står avgörandet mellan två ord – ”frisk” eller ”sjuk” eller ibland 
”bättre” eller ”sämre”. 
Bildgivande diagnostik är därför en central del i omhändertagandet 
av våra patienten och styr vidare vård och behandling. Bild- och 
interventionscentrum ger nu utökade möjligheter att arbeta 
Tillsammans för patienten, med patienten. 
 
Radiologi kommer att vara verksam på plan 0, 1, 2/3 och 4 i Bild- och 
interventionscentrum. 
På plan 0 finns fyra datortomografer samt en mini-datortomograf, två 
MR-kameror, två ultraljudslab och sex undersökningsrum för 
konventionell röntgen. Här kommer allt från akutdiagnostik och 
basdiagnostik till högspecialiserad diagnostik att hanteras. 
På plan 1 kommer ytterligare kapacitet för MR-undersökningar 
skapas. I en senare etapp kommer ytterligare tre MR-kameror att 
finnas på plan 1 och en datortomograf. Verksamheten har idag ett 
nära samarbete med Klinisk Fysiologi inom PET-CT-verksamheten. Ett 
samarbete som i framtiden kommer utökas till att inkludera PET-MR. 
På plan 2/3 har Radiologin ytterligare en datortomograf och ett  
genomlysningslab. Vi har ett nära samarbete med Hybrid och 
intervention där radiologer inom neurointervention och buk-
kärlintervention har en viktig roll i teamet kring patienten. 
På plan 4 kommer Radiologi att vara en del i teamet i hybridsalarna 
och kring traumapatienter. 
 
Radiologi har ett mycket viktigt och nära samarbete med Medicinsk 
Fysik och Teknik, MFT, som har tagit stort ansvar i 
planeringsprocesser och som stöttar Radiologi i den tekniska 
vardagen. 
 
Bild- och interventionscentrum ger fantastiska tekniska möjligheter 
men tekniken gör ingen nytta för patienten utan de som arbetar i 
huset och deras kompetens. Inom Radiologi arbetar mer än 500 
personer varav en stor del kommer att vara verksamma inom Bild- 
och interventionscentrum och där kunna använda nya möjligheter att 
möta patienternas och remitterande klinikers behov.  
 
I och med Bild- och interventionscentrum ges möjligheter att hitta nya 
arbetsflöden som skapar en bättre tillgänglighet för patienterna. 
 
För mer information 
Martin Rösman, verksamhetschef             Sigrid Latham, vårdhenhetchef        
Radiologi                                                         Thorax/skelettröntge 
martin.rosman@vgregion.se                       sigrid.latham@vgregion.se                    
tel. 031-343 53 72                  tel. 0727-256331  

Plats för kort bildtext 

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. 
Ultraljudsundersökning 
högfrekventa ljudvågor 
sänds in i kroppen och 
reflekteras tillbaka. Ljudet 
omvandlas till en rörlig 
bild av kroppens organ och 
vävnader. 
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.   
PET kan kombineras med 
CT och MR i en och samma 
undersökning,  
Genomlysning en slags 
röntgenundersökning som 
innebär att man kan se 
olika kroppsdelar och 
organ som en filmsekvens 
i realtid  
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