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Undersøgelse for kræft eller betændelse i kroppen

Vælg farveTil patienter og pårørende

Forberedelse til undersøgelsen
Faste
• Du må ikke spise eller drikke andet end vand i

6 timer op til skanningen. Heller ikke pastiller,
bolsjer eller tyggegummi. (ej helle sukkerfrit) i
faste perioden.

Medicin
• Du skal tage din vanlige medicin på

skanningsdagen.
• Har du brug for smertestillende medicin for at

kunne ligge stille, skal du tage dette.
• Har du klaustrofobi og brug for beroligende

medicin, skal du kontakte den læge, der har
henvist dig.

 
• Du skal undgå fysisk aktivitet som f.eks. cykling

på undersøgelsesdagen.
• Du må ikke bære smykker, hårspænder, ur og

undertøj med metaldele, når du kommer til
skanningen.

 
Diabetes
Du skal faste 6 timer før skanningen som
angivet ovenfor i afsnittet Faste
• Er du i behandling med insulin, så skal du spise

et normalt måltid og samtidig tage din
sædvanlige insulindosis 4 timer inden
skanningen, herefter skal du faste i 4 timer.

• Er du i behandling med metformin, skal du
holde en pause med metformin i 48 timer op
til skanningen.

• Ved indkaldelse til skanning mindre end 48
timer før undersøgelsen, skal du holde pause
med metformin så længe som muligt før
skanningen.

 
Kemoterapi
Hvis du er i behandling med kemoterapi, skal der
være gået mindst 13 dage siden opstart af sidste
kur, med mindre andet er aftalt.

Er du i tvivl, så kontakt os.
Dialyse
Hvis du skal i dialyse umiddelbart før
undersøgelsen, skal du kontakte os.
 
Undersøgelsen
Du får en indsprøjtning med et radioaktivt
sporstof i armen. herefter hviler  du i 60 min.
inden skanningen. Du skal ligge helt stille under
skanningen (ca. 20 minutter). Du vil evt. få en
indsprøjtning med et røntgen kontrastmiddel.
Efter undersøgelsen har vi desværre ikke
mulighed for at tilbyde mad, så vi beder dig om
selv at medbringe mad til efter undersøgelsen.
 
Varighed
Hele undersøgelsen varer ca. 2-3 timer
 
Stråledosis
Det indsprøjtede sporstof samt CT skanningen
giver en stråledosis til kroppen, der er større
end man får ved en almindelig røntgen-
undersøgelse. Stråledosis er ca. 3-4 gange
højere end en almindelige årlige
baggrundsstråling i Danmark (3 mSv)
 
Svar
Du får svar på undersøgelsen af den læge eller
afdeling, der har henvist dig.
 
Kan du svare JA til et af følgende spørgsmål
bedes du kontakte os på telefon: 79 97 51 00
• hvis du ikke kan ligge stille og fladt på ryggen i

optil 1,5 timer
• er gravid eller ammende
• kommer med liggende transport
 
Vedlagte spørgeskema kan udleveres og
udfyldes ved ankomst til PET Centeret.
Venlig hilsen Røntgen og Skanning, Aabenraa


