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Kontrastundersökning av ryggmärgskanalen 
DT-myelografi

Du har fått en remiss till en DT-myelografi. 

Information om undersökningsstället och -

tiden får du av vårdenheten. 

För undersökningen kallas du till 

bäddavdelningen antingen dagen före 

undersökningen eller på morgonen samma 

dag som undersökningen. Bered dig på 

uppföljning på bäddavdelningen till 

följande dag. 

Själva undersökningen görs 1 två steg och den 

tar 2–4 timmar. Ofta ger akuta 

jourundersökningar upphov till 

undersöknings-tidtabellen. 

Förberedelse för undersökningen 

 Ät inget under minst fyra timmar före 

undersökningen. 

 Ta läkarordinerade mediciner enligt 

anvisningarna. 

 På avdelningen får du den nödvändiga 

premedicineringen som ordineras av 

röntgenläkaren. 

 Om du tar antikoagulanter ska du 

informera den behandlade läkaren om 

detta redan när du beställer 

undersökningstiden, eftersom den aktuella 

medicineringen måste avbrytas två dagar 

före undersökningen. 

 Om du är överkänslig för jodhaltigt 

kon-trastmedel eller om du 

är/misstänker att du är gravid, ska du 

informera den behandlade läkaren eller 

röntgenskötaren om detta före 

undersökningen.  

 Det är förbjudet att köra något fordon 

under 24 timmar efter undersökningen. 

Undersökning 

Först sprutas kontrastmedlet in i ryggmärgs-

kanalen i röntgenundersökningsrummet. 

Därefter görs DT-undersökningen av 

ryggraden. DT-undersökningen av hals-

ryggraden görs cirka 15 minuter senare och 

undersökningen av ländryggraden cirka 2–4 

timmar efter att kontrastmedlet har sprutats 

in.   

I undersökningsrummet läggs du på sidan. 

Injektionsstället rengörs och bedövas. 

Radiologen sprutar in jodhaltigt 

kontrastmedel i ryggmärgskanalen. Därefter 

tas eventuellt vanliga röntgenbilder av 

ryggraden då du ligger i olika ställningar. Du 

blir tvungen att ligga på bäddavdelningen 

med huvudändan av sängen en aning 

upphöjd fram till DT-undersökningen. 

I en datortomografiundersökning bildas med 

röntgenstrålning snittbilder av objekt. 

Bildtagningen är smärtfri. Under 

undersökningen ska du ligga orörlig, eftersom 

rörelser leder till oskärpa i bilderna. 

Röntgenskötaren har tal-, hörsel- och 

synkontakt med dig. DT-undersökningen tar 

cirka 15 minuter. 

Efter undersökningen 

Efter ländryggsinjektionen krävs sängvila i ett 

par timmar. Därefter följer man upp hur du 

mår i 2–4 timmar. Om du inte får huvudvärk 

eller några andra symptom får du åka hem 

efter datortomografiundersökningen. 
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Om du får huvudvärk eller några andra 

symptom måste du stanna till sängs och du 

måste bli kvar på vårdavdelningen. 

Om du får några symptom efter att du 

kommit hem ska du kontakta avdelningen.  

Noggrannare anvisningar ges av radiologen 

och avdelningsläkaren. 

Undersökningsresultatet får du av den 

behandlade läkaren. Om du inte har fått en 

mottagningstid eller telefontid, kontakta den 

vårdande enheten. 

Annat att beakta 

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort. 

Om inte den reserverade undersökningen 

annulleras uppbärs en separat straffavgift. 
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