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PET/CT skanning af kroppen (FDG) 
 

Princippet i undersøgelsen:  

PET/CT er en undersøgelse, hvor kroppen skannes efter indsprøjtning af 
et radioaktivt sukkerstof (18F-FDG). Dette sporstof anvendes til at påvise 
visse typer syge celler.  

 

Forberedelse til undersøgelsen:  

Du SKAL faste minimum 6 timer før undersøgelsen. Det vil sige 
at du ikke må indtage nogen form for mad, halspastiller, 
tyggegummi, saft eller lign. Du må dog gerne drikke alm. 
postevand og helst i rigelige mængder. 

Hvis du er i behandling med lægeordineret medicin, må du tage 
denne som sædvanligt.  

 

Udførelse af undersøgelsen: 

Det radioaktive sporstof bliver indsprøjtet i en blodåre i armen. 
Skanningen udføres efter ca. 1 time. I visse tilfælde kan det 
være nødvendigt yderligere at indgive et røntgenkontraststof. 
PET/CT-skanneren er udformet som en stor ring. Selve 
skanningen varer ca. 30 min, hvor du skal kunne ligge stille på 
ryggen. Hele undersøgelsen varer ca. 2 timer. 
 

Blodprøve: 

For at vi kan lave denne skanning skal vi bruge en blodprøve fra 
dig, for at se om du har normalt fungerende nyrer, da kontrasten 
udskilles via dem. Derfor beder vi dig om at få taget en 
blodprøve, eGFR ca. 1 uge før PET/CT-skanningen eller 
hurtigst muligt. Du bedes derfor kontakte egen læge eller din 
stamafdeling. Vi skal have svaret senest 2 dage før din 
skanning!  

Har du fået taget en eGFR indenfor de sidste 4 uger skal du ikke 
foretage dig yderligere 

 
Hvis du har diabetes: 

Generelt gennemføres undersøgelsen bedst hvis dit blodsukker er 
velreguleret (det vil sige lavere end 7 mmol/l).  
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Er du i behandling med insulin skal du spise et normalt 
morgenmåltid kl. 07.00 og tage din sædvanlige morgen 
insulindosis. PET-skanningen udføres tidligst 4 timer efter 
insulinindgiften, det vil sige efter kl. 11.00 

Er du i behandling med metformin skal du pausere denne 
behandling i 48 timer før undersøgelsen. Ved hurtig indkaldelse 
til undersøgelse skal du pausere med metformin så længe som 
muligt. Du skal faste i 6 timer før undersøgelsen. Har du normal 
nyrefunktion kan behandlingen med metformin genoptages 
umiddelbart efter undersøgelsen. Har du nedsat nyrefunktion får 
du et brev med genoptagelse af metformin behandling.  

Er du i anden tabletbehandling end metformin for din 

diabetes skal du faste i 6 timer, og tage din sædvanlige 
morgenmedicin.  

 

Menstruation: 

Du vil blive bedt om, at oplyse sidste menstruations første dag. 

 

Graviditet og amning: 

Hvis du er gravid, tror du er gravid eller ammer, bedes du 
kontakte os inden undersøgelsesdagen. 

 

Kemoterapi: 

Kemoterapi kan påvirke resultatet af din PET/CT-skanning. 
Såfremt du indenfor 2 uger før skanningen forventes at få eller 
har fået kemoterapi, bedes du kontakte os, idet dit 
skanningstidspunkt eventuelt bør ændres. 

 

Bivirkninger ved undersøgelsen: 

Mængden af sporstoffet FDG er lille og giver ingen bivirkninger. 
Det eventuelt anvendte kontraststof kan sommetider give lette 
bivirkninger såsom kvalme, hudkløe og varmefornemmelser. 
Disse vil normalt optræde hurtigt, men kan også vise sig efter 
flere dage. Hvis der opstår mistanke om bivirkninger efter du har 
forladt afdelingen, skal du kontakte egen læge. 
Den radioaktive dosis, man modtager ved undersøgelsen er 
typisk lidt større end den, man modtager ved en avanceret 
røntgenundersøgelse alene og svarer til nogle års 
baggrundsstråling. 
 
Det benyttede sporstof fremstilles umiddelbart før anvendelsen, 
og der kan derfor undertiden opstå forsinkelser i forbindelse med 
undersøgelsen. 
 

Efter undersøgelsen:  

Mad kan købes i kantinen eller medbringes.  


