Bispebjerg Hospital
Røntgenafdelingen

CT-skanning

CT-skanning
Hvad er en CT- skanning
Bogstaverne CT er en forkortelse for computer
tomografi. En CT-skanning er en udvidet røntgenundersøgelse, der rent billedligt fremstiller
tværsnit af de indre organer. CT-skanning giver
generelt højere stråledosis end almindelige røntgenundersøgelser.

Forberedelse
Hvis der er forberedelse til undersøgelsen, vil det
fremgå af mødeindkaldelsen. Du må i øvrigt spise
og drikke normalt inden undersøgelsen.
OBS: Har du sukkersyge eller er nyresyg gælder
specielle forholdsregler, som du vil blive informeret om, når du møder.

Røntgenafdelingen på hverdage kl. 7.30 –14.00 på
tlf. 35 31 22 91.
Uden for dette tidsrum skal du kontakte Akutmodtagelsen på tlf. 35 31 23 73.

Varighed
Du skal regne med, at selve undersøgelsen varer
15–30 minutter. Af hensyn til programmet i CTskanneren er det vigtigt, at du er her til aftalt tid
eller lidt før.

Hvor foregår undersøgelsen?
Undersøgelsen foregår på Røntgenafdelingen. Du
skal henvende dig i receptionen på 2. sal.

Efter undersøgelsen
Beskrivelse af undersøgelsen
CT-skanneren er et røntgenapparat med en stor
rørformet åbning i midten.
Undersøgelsen foregår mens du ligger på et leje.
Radiografen vil sørge for, at du ligger så komfortabelt som muligt. Når skanningen starter, bevæger lejet sig langsomt gennem skanneren, mens
billederne bliver taget. Det er vigtigt at ligge
stille, mens du bliver skannet, da billederne ellers
bliver uskarpe. Du har mulighed for at komme i
kontakt med personalet under hele undersøgelsen.

Indsprøjtning af kontrast
Det vil i de fleste tilfælde være nødvendigt at
indsprøjte kontrast i en blodåre (vene) i armen
for at få yderligere oplysninger ud af undersøgelsen. Kontraststoffet kan give en kortvarig varmefornemmelse samt en metalagtig smag, som
forsvinder umiddelbart efter det er sprøjtet ind.
Kontraststoffet kan i sjældne tilfælde give andre
bivirkninger. Opstår der en allergisk reaktion,
efter at du er kommet hjem, skal du kontakte
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Røntgenafdelingen
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23, indgang 7A, 2. sal
2400 København NV
tlf: 35 31 35 46

Du skal ikke tage nogle forholdsregler efter
undersøgelsen.

Svar på undersøgelsen
Resultatet af undersøgelsen sender vi til den
afdeling, det ambulatorium eller den læge, du er
tilknyttet og derfra vil du få resultatet.

Ændring af mødetidspunktet/yderligere
spørgsmål
Hvis du bliver forhindret i at møde til den planlagte tid, skal du snarest muligt ringe på nedenstående telefonnummer.
Du er også velkommen til at ringe hertil, hvis du
har yderligere spørgsmål til undersøgelsen.
Venlig hilsen
Røntgenafdelingen
Indgang 7A, 2.sal
Telefon 35 31 35 46
Mandag- fredag kl. 08.00 - 14.00
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