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Varför FDG? 

 Fleurodeoxiglukos 

 

 Glukosanalog 

 



Förberedelse PET 

PET 

 Fasta minst 4 timmar 

 Blodsocker 4-7 (11) mmol/L 

 Injektion 18F-FDG 

 Bildtagning 60 min efter injektionen 



Förberedelse PET 

EANM Guidelines 

  “The main purpose of  patient preparation to reduce tracer 

uptake in normal tissue (kidneys, bladder, skeletal 

muscle, myocardium, brown fat) while maintaining and 

optimising tracer uptake in the target structures (tumour 

tissue) and keeping patient radiation exposure levels as 

loww as reasonably possible (ALARA).” 

Ref: Boellaard R et al, FDG PET/CT: EANM procedure guidelines for tumour imaging: version 2,      

 Eur J Nucl Med Mol Imaging (2015) 42:328-354 



http://www.sfnm.se/praktisk-infobank/ 



Fasta 

 Avstå från mat, kolhydrater och dryck i  

minst 4 timmar (OK med vanligt vatten) 

 Hydrering före us, t ex 1L vanligt vatten 2 

timmar före. 

 Inte kaffe eller andra drycker med koffein 

 Inte socker-fria drycker 

 Inte näringslösning eller glukosdropp 

 Praktisk infobank: Fasta 4-6 timmar 

 



Före 



Efter 



Blodsocker 4-7 (11) mmol/L  

 Blodsocker ska kontrolleras före injektion 

av FDG 

 

 Korttidsverkande insulin minst 4 timmar  

 Medel- och långtidsverkande insulin inte 

samma dag 

 Insulinpump avstängd minst 4 timmar 

 Praktisk infobank: P-glukos < 10mmol/L 



Fysisk ansträngning 

 Undvika (extrem) fysisk anträngning minst 

6 timmar, helst 24 timmar 

 

 

 

 Praktisk infobank: Ja: 8 

 Nej: 3 



Muskler 

PET AC PET AC 



Brunt fett 

 För att reducera upptag i brunt fett kan 

man ge patienten 80mg Inderal 

(propranolol) 2h före FDG 

 

 

  Praktisk infobank: Ja: 6; 20-40mg Inderal 

           1-2 timmar före 

 Nej: 5 



Brunt fett 

Man född 1984 

Mb Hodgkin 

Utvärdering efter avslutad 

cytostatika 

Restvävnad i mediastinum på 

CT 



Brunt fett 

Fasta 4 timmar 

Varma filtar + mössa 

Inderal 40 mg 



Kemoterapi 

 Ett intervall med minst 10 dagar mellan sista 

behandling och FDG undersökning 

 Praktisk infobank: Frågeformulär 



Övrigt 

Annat som kan påverka upptaget av radiofarmaka 

  Strålbehandling 

  Kirurgiska ingrepp 

  Bronkoskopi 

  Biopsi 

  Andra ingrepp 

Praktisk infobank: Frågeformulär 



Annat upptag 



CT 

PET med CT lågdos 

 Attenueringskorrektion 

 Anatomisk korrelation 

 Peroral kontrast 

PET med CT Diagnostisk 

 Attenueringskorrektion 

 Anatomisk korrelation 

 Peroral kontrast 

 Intravenös kontrast 

 



Förberedelse CT med  
peroral kontrast 

 Tarmstomi 

 Praktisk infobank: Ja: 8, varav 2 sällan. 

 Nej: 3 



Förberedelse CT med  
intravenös kontrast 

 Kreatinin 

 Metformin 

 Reagerat på jodkontrast tidigare 

 Annat 

Praktisk infobank:  Ja: 10 

 Nej: 1 



http://www.sfbfm.se/sidor/jodkontrastmedel/ 



Kallelse 

 

Hur mycket av all denna information 

kan/ska man skriva i kallelsen? 
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         Information inför PET/CT-undersökning 
 

PRINCIP 

18-Fluordeoxyglukos (FDG) är ett sockerliknande ämne märkt med radioaktivitet. Det 

används för att påvisa vissa sjuka celler som har ett större behov av socker än de 

omkringliggande normala cellerna. Spårämnet avbildas med en PET/CT–kamera. 
 

FÖRBEREDELSER 
 

Diet 

Du får äta senast kl………. på undersökningsdagen 

 

Du får dricka vatten. Kaffe och te utan socker och mjölk går också bra. 

Du får ej dricka sötade drycker. 
 

Läkemedel 

Dina mediciner tar du som vanligt. 

Använder du något smärtstillande läkemedel, var vänlig ta med dig detta. 
 

Diabetes/blodsocker 

Om du är diabetiker vill vi att du kontaktar oss.  
 

Infektion 
Om du har en pågående infektion måste du kontakta oss snarast då detta kan påverka 

undersökningen.   
 

Vila 

         Undvik kroppsansträngning (t ex styrketräning, löpning) dagen före och på 

undersökningsdagen. Sockeromsättningen ökar då i musklerna och bilderna kan bli 

missvisande. 
 

Stomi 

Har du stomi måste du ta med rena påsar.  

  

Smycken 

          Vi ber dig lämna alla dina smycken hemma, även piercingsmycken. 
 

UNDERSÖKNING 

 Förberedelser inför bildtagning tar ca två timmar. 

Du får först dricka röntgenkontrastmedel. Vi sätter vi en infart i armen, där vi 

injicerar det radioaktiva spårämnet och därefter ska du vila ca en timma. Det 

radioaktiva spårämnet medför inget obehag för dig.  

 Därefter sker bildtagning med PET/CT-kameran.  

Bildtagningen tar ca 30-45 minuter, det är viktigt att du kan ligga stilla. 

                    Kameran är utformad som en datortomograf. Du ligger på rygg på en brits som sakta    

             åker genom ringen. 

 I samband med bildtagningen kan det bli aktuellt med injektion av 

röntgenkontrastmedel. 

 Hela undersökningen tar ca 3 timmar. 

 Svaret går till remitterande läkare inom en vecka. 

  

Kallelse 



Frågeformulär 
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Strålskyddsinformation gällande PET/CT-undersökning 
 

 

 

Det radioaktiva spårämnet du får vid undersökningen ger en låg stråldos till dig 

själv och till personer som vistas på nära avstånd till dig, men du ska ändå tänka 

på följande: 

 

 

  

 Det radioaktiva läkemedlet utsöndras främst via njurar och urinblåsa. 

Genom att dricka extra och tömma blåsan ofta försvinner det snabbare ur 

kroppen. Vi rekommenderar därför extra dryck och täta toalettbesök efter 

avslutad undersökning. Var extra noga med att tvätta händerna efter 

toalettbesök. 

 

 

 Du ska undvika nära kontakt (mindre än 1 meter) med gravida och 

barn/tonåringar under tre timmar efter avslutad undersökning. 

 

Du kan vara nära vuxna, men samma person bör inte sitta tätt intill dig 

(mindre än 10 cm) mer än sammanlagt högst 90 minuter under tre timmar 

efter avslutad undersökning.  

Att t ex sitta bredvid varandra i bilen är ok. 

 

 

 Ska du resa utomlands inom de närmaste 24 timmarna efter injektionen, 

kan du behöva ett intyg på grund av ökad kontroll vid gränspassage. 

Informera oss om du planerar att resa. 

 

 

 
 

Strålskyddsinfo 



När patienten kommer till hos oss 

 Kontrollerar frågeformuläret 

 Längd och vikt  

 Vila 

 Värme 

 Tysta 

 Ev Inderal 

 Ev Furosemid  

 



Information 

 Viktigt att informera patienten 

 Låt det ta tid 

 Gör det före FDG injektion 



Före injektion 

 

 Patienten ska sitta eller ligga så bekvämt som 

möjligt 

 Patienten ska hållas varm med start 30-60 min 

före injektion av FDG  

 

 Praktisk infobank: 0-30 minuter 



Vilrum 



Vilrum  



Injektion 



Aktivitet 

 Beror på tid/bed, patientvikt, 2D eller 3D, overlap  

 Max 529 MBq > 90kg.  

 Man ska följa nationella rekommendationer  

Praktisk infobank: Vuxna: (3-) 4 MBq/kg 

 Hjärna: < 4 MBq /kg 

 Barn: 3-4 MBq/kg alt EANM rek. 



Tid mellan injektion och bildtagning 

 60 minuter (55-75 min) 

 Ackumuleringstiden ska rapporteras 

 

Praktisk infobank: 60 min 



Klockor  

 Alla klockor bör vara synkroniserade  

 De ska kontrolleras regelbundet 

 Avvika max 1min 



Bildtagning 

 Ligga bekvämt för att ligga stilla 

 Armstöd 

 Huvudstöd 

 Tydliga instruktioner 

 Ev sedering 



Huvud/armstöd 



Rörelse 



Rörelse 



Tydliga instruktioner 

PET, AC CT Fusion 

                    

18F-Choline 



Metformin 

PET, AC 



Längd och vikt 

Skiftat längd och vikt Rätt längd och vikt 



Fel inslagen injektionstid 

1 timme fel inj tid Rätt tid 



Acne 



Hosta 



Muskelupptag 



Metall 



Vad kan gå fel? 

 Extravasalt 

 Kontaminering genom injektion  

 Kontaminering patient 

 Kontrastmedelsreaktion Akutask!! 



Extravasal injektion 18F-FDG 



Annat upptag 



Hjärna 

 Patienten ska sitta/ligga bekvämt i ett tyst 

rum med svag belysning minst 20 min före 

FDG injektion 

 Om möjligt ha ögonen stängda under 

upptagsfasen av FDG 



 Frågeställning hjärta 

 Fasta 24 timmar 

 Fasta 4 timmar, men äta kolhydratfattig 

kost 1 dygn innan undersökning 



Diet  
hjärt-frågeställlning 



Hjärta, viabilitet 

 Fasta 6-12 timmar 

 Oral glukos 

 Injektion 18F-FDG 

 60 min ackumuleringstid 



EANM Technologist´s Guide 

Principles and Practice of PET/CT Part 2 

Principles and Practice of PET/CT Part 1 

PET/CT Radiotherapy Planning Part 3 

http://www.eanm.org/publications/tech_guidelines/docs/gl_Principles_and_Practice_of_PET-CT_Part_2.pdf
http://www.eanm.org/publications/tech_guidelines/docs/gl_Principles_and_Practice_of_PET-CT_Part_2.pdf
http://www.eanm.org/publications/tech_guidelines/docs/gl_Principles_and_Practice_of_PET-CT_Part_1.pdf
http://eanm.org/publications/tech_guidelines/docs/gl_PET-CT_Radiotherapy_Planning_Part_3.pdf


Tack för oss! 


