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Regiondjursjukhuset Bagarmossen satsar på senaste tekniken  
Enda djursjukhuset i Sverige med en högfält MR-kamera för våra fyrbenta vänner 
 
Inom den traditionella vården för människor har den så kallade MR-tekniken funnits i många år. Nu 
kan även husdjur diagnostiseras med hjälp av MR. På Regiondjursjukhuset Bagarmossen är man 
först i landet med att investera i en så kallad högtesla magnetkamera från Siemens för att säkerställa 
bästa möjliga vård för sina patienter. 
 
Sedan ett år har Regiondjursjukhuset Bagarmossen utanför Stockholm möjlighet att göra undersökning med 
hjälp av magnetresonanstomografi, i dagligt tal MR, på sina patienter.  
 
– Det känns väldigt bra att vi nu kan erbjuda ännu bättre och mer högkvalificerad vård för våra patienter. 
Med den här tekniken kan vi upptäcka sjukdomar som vi tidigare inte så lätt kunde diagnostisera exempelvis 
i hjärna och ryggmärg. Diskbråck är också en sådan åkomma som vi nu mycket enkelt kan fastställa med 
MR-kameran, säger Catarina Kjellerstedt, verksamhetschefchef på Regiondjursjukhuset Bagarmossen. 
 
Regiondjursjukhuset Bagarmossen ingår tillsammans med flera andra djursjukhus och veterinärkliniker i 
Djursjukhusgruppen, Nordens ledande företagsgrupp inom kvalificerad djursjukvård för hund, katt och övriga 
sällskapsdjur, med hög specialistkompetens samt modern och avancerad utrustning. 
 
– Att investera i toppmodern och högteknologisk utrustning för att kunna erbjuda bättre vård till Sveriges alla 
sällskapsdjur är en självklarhet för oss inom Djursjukhusgruppen, säger Peter Dahlberg, VD och koncernchef 
Djursjukhusgruppen.  
 
MR tekniken bygger på magnetfält och radiovågor och inte på röntgenstrålning. Kroppen består till största 
delen av vatten som innehåller väteatomer. Dessa atomer roterar ur sin naturliga position och riktar sig 
parallellt med varandra då de utsätts för magnetfältet i en MR. Då radiovågor sänds mot kroppen ändrar 
atomerna läge och varje gång radiovågorna stängs av så återgår atomerna till sitt ursprungliga läge 
samtidigt som de avger radiovågor. Dessa vågor omvandlas i en dator till detaljrika bilder av det undersökta 
området. Genom sin överlägsna förmåga att skapa mycket detaljerade bilder av kroppsdelar som ligger 
inneslutna i ben har MR-tekniken revolutionerat diagnostiken. 
  
En magnetkameraundersökning görs polikliniskt, det vill säga patienten kan gå hem samma dag. Eftersom 
djuret måste ligga helt stilla under själva undersökningen behöver det i regel sövas men i vissa fall räcker det 
med lugnande medel. 
 
Undersökningen är helt smärtfri för djuren och har inga kända biverkningar. Skulle det behövas kan man 
upprepa proceduren flera gånger utan att djuren tar skada.  
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Siemens AB 

Med världens största miljöportfölj erbjuder Siemens innovativa och högteknologiska lösningar inom 
områdena infrastruktur, industri, energi, hälso- och sjukvård. Hos Siemens 360 000 medarbetare i 
190 länder finns kunskapen och kompetensen att ta fram produkter, lösningar och tjänster som 
bidrar till ett hållbart samhälle. Företaget omsätter 73,5 miljarder euro. Ungefär 40 procent av 
omsättningen kommer från miljöportföljen. I Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och bolaget har 
cirka 4 700 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Upplands Väsby. Förra affärsåret var 
omsättningen ca 18 miljarder kronor.  

 

Djursjukhusgruppen AB 

Djursjukhusgruppen är Nordens ledande företagsgrupp inom kvalificerad djursjukvård för hund, katt 
och övriga sällskapsdjur, med hög specialistkompetens samt modern och avancerad utrustning. 
Gruppens vision är att skapa framtidens djursjukvård och att vara en förebild inom högkvalitativ vård 
och omtanke för djur. Djursjukhusgruppen drivs av empati, ett genuint engagemang för djurens 
bästa och ett starkt intresse för veterinärmedicinsk utveckling. 

I Djursjukhusgruppen ingår flera av Nordens mest välrenommerade djursjukhus och kliniker, med 
hög kompetens och stora resurser för att möjliggöra fokus på det som är viktigast – att leverera vård 
till våra husdjur i världsklass! 
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