
 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Välkommen till 
Barn- och ungdomssjukvården i Lund 
för undersökning med MR-kamera  

OBS! Viktig föräldrainfo på sista sidan. 
 
 



 

 

  
             

Hej! 

 
……………………………………… 

Du är välkommen till sjukhuset i Lund för undersökning med  

MR-kamera.  

………………..… den……………… kl ……………  

Dina föräldrar är förstås också välkomna. 
 
 
Vad innebär undersökning med MR-kamera? 

MR betyder magnetresonans. Man undersöker 

delar av kroppen med hjälp av radiovågor och 

magnetfält. Med MR-kamera får man en 

mycket detaljerad bild av inre organ. Ibland 

sprutar man in ett färgmedel (kontrast) i blodet 

för att bilderna ska bli ännu tydligare.  
 

 

Förberedelser inför undersökningen som du gör hemma 

- Från kl. …… dagen före. Du får inte äta eller dricka 

något eftersom du ska få narkos och sova under 

undersökningen. Ett litet glas vatten (vanligt vatten, 

inget annat) får du dricka men senast kl. ……   

- Vi behöver sätta ett tunt plaströr (PVK) i ett 

blodkärl i armvecket eller på handryggen. Du kan bedöva huden 

med bedövningsplåster som finns att köpa på apoteket. Sätt på 

plåster i båda armvecken eller på ovansidan av båda händerna 

1–2 timmar före besöket. 

- Tvätta bort allt smink och nagellack. Det kan 

finnas metall i det. Eftersom undersökningen sker 

med hjälp av magnetfält får du inte ha någonting 

av metall på dig. Om du vill ha ett linne eller topp 

på dig så får den inte får ha knäppen av metall. 



 
        

 

Detta händer på sjukhuset 

När du kommer till avdelningen får du byta om till sjukhuskläder 

(byxor och tröja). Du får mäta din längd och väga dig, sedan mäter 

vi ditt blodtryck och din puls. Om du är mycket orolig kan du få en 

medicin som gör dig lugn. 

På MR-avdelningen får du ett sömnmedel via 

plaströret i armen. Din förälder är hos dig tills du 

har somnat och hos dig när du vaknar på 

uppvakningsavdelningen. När du är mer vaken 

får du komma tillbaka till avdelningen där du var först. Vi vill se att 

du mår bra och du får äta lite mat innan du åker hem. 

 

Eget samtal med vårdpersonal: 

Du kanske har något du skulle vilja prata om eller fråga oss om? Alla 

frågor är bra frågor! Vi kan prata med dig utan att dina föräldrar är 

med. All vårdpersonal har tystnadsplikt. Men en del av det du berättar 

om kan vi också behöva prata om med dina föräldrar eller andra 

vuxna. Om det är så, säger vi till dig först och kommer överens om 

hur det ska gå till. 

 

Välkommen! 

Besök oss gärna på skane.se/sus före ditt besök.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Information till dig som är förälder: 

 

Ni måste meddela att ni kan komma! 

Ring 046-17 84 02 så snart ni fått kallelsen. Om ni inte hör av er 

senast ……… går tiden till en annan patient.  
 

Meddela oss också om:  

• Barnet är sjukt dagarna före undersökningen. 

• Ni har träffat någon som har en smittsam sjukdom som vattkoppor 

eller maginfluensa. 

• Ni har varit utomlands de senaste sex månaderna och barnet har fått en 

sårskada eller behövt söka sjukvård. 

• Det är något vi behöver veta om dig/ditt barn för att kunna ta hand om 

er på bästa sätt. 

 

Räkna med att vara på sjukhuset hela dagen! Själva undersökningen 

tar 1–2 timmar med narkos. 
 
 

Här finns vi! 
 

Lasarettsgatan 48, Lund 
 

• Barn- och ungdomskirurgimottagning, plan 3, hisshall L 

• Barncancercentrum avdelning 64, plan 2, hisshall L 

• Barn- och ungdomsmedicinavdelning 63, plan 2, hisshall L 

 

Mer information inför ditt besök på sjukhuset: 

På vår webbplats finns information du kan behöva inför ditt besök 

hos oss: information om kollektivtrafik och parkering, karta över 

sjukhusområdet. Här finns också information som riktar sig till 

dig som är barn och patient, om hur man kan förbereda sig, om 

lekterapin och sjukhusskolan som finns på sjukhuset. Du hittar 

oss på www.skane.se/sus 

 

Skånes universitetssjukhus   Du når oss även på 1177.se,  

Telefon: 046-17 10 00, 040-33 10 00  sök på enhetens namn. 

www.skane.se/sus     

http://www.skane.se/sus
http://www.skane.se/sus

