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Magnetundersökning av vuxna som utförs under anes-

tesi vid Kymmenedalens centralsjukhus 
 

Du har fått en remiss för en magnet-under-

sökning. Bekanta dig med blanketten för för-

handsuppgifter redan i förväg. Ta den 

ifyllda blanketten med dig. Kontaktupp-

gifter finns på information om ankomsten 

om du har frågor. 

Ankomst Hoitokeskus cirka en timme före 

undersökningstiden för förberedelser. 

Observera att du inte efter anestesin får köra 

bil. På undersökningsdagen får du åka hem 

med en ledsagare och du ska ha vuxet säll-

skap till nästa morgon. 

Undersökningen tar 30–50 minuter. På mag-

netenheten undersöks också jour-patienter, 

vilket kan ge upphov till ändringar i tidtabel-

len. När du förbereder dig för undersöknings-

besöket bör du räkna med uppföljningen efter 

anestesin på uppvaknings-avdelningen. 

Förberedelse för undersökningen 

• Du ska vara utan att äta i 6 timmar 

och utan att dricka i minst 2 timmar 

före undersökningen, du får inte ens 

dricka vatten. 

• De läkemedel som läkaren ordinerat 

får du ta på morgonen med litet vat-

ten. 

• Fäst inte möjligt medicinplåster på 

huden. 

Du får inte vara förkyld när du kommer till 

undersökningen. 

Smycken och pinceringar skall avlägsnas före 

undersökningen och helst lämnas hem. 

Undersökning 

Vid magnetundersökningen får man exakta 

anatomiska bilder utan röntgenstrålning. 

Magnetundersökningen är smärtfri. Bildtag-

ningen sker i en tunnelliknande apparat som 

är öppen i båda ändorna. 

Före undersökningen kontrolleras ännu att 

du kan genomgå undersökningen och aneste-

sin, och en venkanyl sätts i handen. Du kom-

mer att få en lätt narkos, eftersom undersök-

ningen för att lyckas förutsätter att man är 

helt stilla under undersökningen. För den tid 

undersökningen pågår flyttas du till under-

sökningsrummet där anestesiläkaren och an-

estesisjukskötaren följer upp ditt tillstånd un-

der undersökningens gång. 

Efter undersökningen 

Efter undersökningen övervakas du på Hoito-

keskus uppvakningsavdelningen i 1-4 timmar, 

om möjligt och nödvändigt kan en ledsagare 

närvara. När du är vaken nog kommer du att 

överföras från uppvakningsavdelningen till 

din vårdande enhet. Du får åka hem beroende 

på hur du mår tillsammans med en ledsagare. 

Undersökningsresultatet får du av den be-

handlade läkaren. Om du inte har fått en 
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mottagningstid eller telefontid, kontakta den 

vårdande enheten.  

Annat att beakta 

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort. 

Om inte den reserverade undersökningen an-

nulleras uppbärs en separat straffavgift. 
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