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OBS! Vuxen till barn 
 
MRT-lever + MRT-angio + MRCP (M4400) 
Person som utreds som potentiell levande leverdonator. Screeningprover utan 
anmärkning (inkl krea). Nu komplettering med MRT lever inkl angio + MRCP som led 
i utredningen.  
 
Frågeställning:  
Normalt leverparenkym? Steatos? Normal cirkulation (leverartär, vena porta samt 
levervener)? Avvikande gallgångsanatomi (dvs. var mynnar gallgången från segment 
4 samt främre respektive bakre sektorn från höger loben? Noteras något annat 
avvikande fynd/anatomi?  
 
Volymsbestämning: Totalvolym? Volym av segment 2 + 3? 
 
(OBS! Denna undersökning bör samordnas med övriga radiologiska undersökningar, 
dvs. hjärt-/lungröntgen samt ultraljud buk med doppler). 

 
 
OBS! Vuxen till vuxen 
 
MRT-lever + MRT-angio + MRCP (M4400) 
Person som utreds som potentiell levande leverdonator. Screeningprover utan 
anmärkning (inkl kreatinin). Nu komplettering med MRT lever inkl. angio + MRCP 
som led i utredningen.  
 
Frågeställning: Normalt leverparenkym? Steatos? Normal cirkulation (leverartär, 
vena porta samt levervener)? Avvikande gallgångsanatomi (dvs. var mynnar 
gallgången från segment 5, 6, 7, 8 samt främre respektive bakre sektorn från höger- 
loben?) Noteras något annat avvikande fynd/anatomi?  
 
Volymsbestämning: Totalvolym? Volym segment 5-8? 
 
(OBS! Denna undersökning bör samordnas med övriga radiologiska undersökningar, 
dvs. hjärt/lungröntgen samt ultraljud buk med doppler). 
 

* 
Hjärt-/lungröntgen (32000) 
Person som utreds som potentiell levande leverdonator. Screeningprover utan 
anmärkning (inkl. kreatinin). Nu komplettering med hjärt-/lungröntgen.  
 
Frågeställning: Normalfynd? 
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(OBS: Denna undersökning bör samordnas med övriga radiologiska undersökningar, 
dvs. ultraljud buk med doppler samt MRT-lever inkl. angio + MRCP). 
 
 

* 
 

Ultraljud buk med doppler (94000) 
Person som utreds som potentiell levande leverdonator. Screeningprover utan 
anmärkning (inkl. kreatinin). Nu komplettering med ultraljud buk inkl. doppler som led 
i utredningen.  
 
Frågeställning: Normalt leverparenkym? Steatos? Normal cirkulation? (leverartär, 
vena porta samt levervener) Annat avvikande fynd/anatomi?  
 
(OBS! Denna undersökning bör samordnas med övriga radiologiska undersökningar, 
dvs. hjärt-/lungröntgen samt MRT-lever angio + MRCP). 
 

* 
Demo MRT + Ultraljud buk  
 
Person som utreds som potentiell levande leverdonator. Screeningprover utan 
anmärkning. Nu genomgått hjärt-/lungröntgen, MRT-lever inkl. angio + MRCP samt 
ultraljud buk inkl. doppler som led i utredningen.  
 
Tacksam demonstration för levertransplantationsteamet. 
 
OBS! Donatorns och recipientens vikt och längd ska stå med i anamnesen på denna 
remiss.  
 

 
 

 
 
 
 


