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Magnetundersökning av avföringsfunktionen 
Defekografi 

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. 

Anmäla dig vid enheten för undersökningen 

15 minuter före undersökningstiden för 

förberedelser. Undersökningen tar 30–60 mi-

nuter. På magnetenheten undersöks också 

jour-patienter, vilket kan ge upphov till änd-

ringar i tidtabellen Reservera 2 timmar för 

undersökningsbesöket. 

Förberedelse för undersökningen 

• Du får äta och dricka som normalt 

samt ta dina mediciner regelbundet.  

• Fäst inte eventuellt medicinplåster på 

huden.  

• Tarmen behöver inte tömmas.  

Smycken och pinceringar skall avlägsnas före 

undersökningen och helst lämnas hemma. 

Undersökning 

Vid magnetundersökningen får man exakta 

anatomiska bilder utan röntgenstrålning. 

Undersökningen sker i en tunnelliknande ap-

parat som är öppen i båda ändorna. Det är 

även möjligt att ha en följeslagare med i 

undersökningsrummet. Under undersök-

ningens gång kan du ge tecken eller prata 

med skötaren som utför undersökningen.  

 För att undersökningen ska lyckas måste du 

vara stilla. Under undersökningen ligger du 

på rygg med benen en aning krökta. Vi försö-

ker göra undersökningsställningen så bekväm 

som möjligt.  

Under undersökningen hörs ett rätt starkt 

ljud och därför får du hörselskydd. Det går 

också att lyssna på musik. Du kan ta med dig 

en egen CD-skiva. 

Före undersökningen gå du på toaletten för 

att tömma urinblåsan. Efter det sätter man in 

en gelliknande blandning i ändtarmen. Under 

undersökningen får du instruktioner om att 

spänna musklerna i bäckenbottnen och låta 

dem slappna av. I slutet av undersökningen 

instrueras du att anstränga er och tömma tar-

men. Samtidigt avbildas muskelverksam-

heten och avföringsfunktionen. 

Efter undersökningen 

Undersökningen kräver ingen eftervård. 

Undersökningsresultatet får du av den be-

handlade läkaren. Kontakta vårdenheten om 

du inte har mottagnings- eller telefontid. 

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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