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Bisköldskörtels SPET och lågdos DT 
 

Undersökningen utförs för att lokalisera 
bisköldkörtel som är förstorad eller fungerar 
överaktivt. 

Reservera cirka 4 timmar för besöket. 

Om du är gravid eller tror att du kan vara 
gravid, ring numret i ankomstanvisningen. 
Undersökningen utförs i regel inte till 
kvinnor som är gravida. 

Förberedelse för undersökningen 

På undersökningsmorgonen kan du äta och 
dricka normalt. 

Medicinpaus: 

 Thyroxin ska avbrytas 2 veckor före 
undersökningen 

 Tyrazol ska avbrytas 2 dygn före 
undersökningen 

 Mimpara ska avbrytas 2 veckor före 
undersökningen 

Din behandlande läkare ska ge dig 
instruktioner om medicineringen. 

Undersökningen 

Du får en venkanyl i armen och genom den 
injiceras en liten mängd radioaktivt 
undersökningsämne i blodcirkulationen. 
Ämnet innehåller en liten mängd radioaktivt 
jod, som söker sig till bisköldkörteln.  

Bildtagningen görs efter 2 – 3 timmar. Du 
kan spendera väntetiden som du önskar. 

Med bildtagningen får du ett annat 
undersökningsämne som injiceras i 
venkanylen. Ämnet söker sig både till 
sköldkörteln och till bisköldkörteln. 
Bildtagningarna tar ungefär 40 minuter. 

I undersökningen ingår även DT-
undersökning (datortomografi), som 
beskriver kroppens struktur och för att 
noggrant kunna lokalisera avvikelser i 
strukturen. Undersökningarna görs 
samtidigt.  

Under bildtagningen ska du ligga på rygg på 
undersökningsbordet.  Bildtagning är 
smärtfri. 

Efter undersökningen 

Drick mer än vanligt samt tömma urinblåsan 
oftare än normalt under 2 – 3 dagar efter 
undersökningen så att det radioaktiva 
undersökningsämnet försvinner från 
kroppen. 

Efter att du har fått det radioaktiva 
undersökningsämnet ska du undvika att hålla 
barn i famnen eller någon annan långvarig 
nära kontakt under undersökningsdagen. 

Amma inte på 2 dygn efter att 
undersökningsmedlet har tilldelats. Om du 
har mjölkat under pausen, häll mjölken i 
avloppet.  

Annat att beakta 

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort. 

Du får svaren från undersökningen av din 
behandlande läkare. Kontakta den 
behandlande enheten om du inte har en 
mottagnings- eller telefontid. 

Inga separata avgifter tillkommer för 
undersökningen. Avboka din tid om du får 
förhinder. Om du inte avbokar kommer du att 
debiteras en straffavgift.  
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