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Ultraljudsundersökning eller ultraljudslett ingrepp av led 
 

Du har fått en remiss till 

ultraljudsundersökning. 

Reservera 1 timme för besöket. 

Undersökningen tar cirka 20 minuter. 

En patient som behöver en brådskande 

undersökning kan tas in före dig. 

Om du har några frågor angående 

undersökningen finns kontaktuppgifter i 

ankomsanvisningen eller i kallelsebrevet. 

Före undersökning 

 Före undersökningen kan du äta och 

dricka normalt. 

Om du har fått en remiss till ingreppet och 

du har blodförtunnande medicinering, 

ger din behandlande läkare 

 anvisningar om hur du ska ta läkemedlen 

och 

 en remiss till laboratorieundersökning.  

Besök laboratoriet på 

undersökningsdagen eller föregående 

vardag före ultraljudsundersökningen. 

Under undersökning 

Ultraljudsundersökningen är vanligen 

smärtfri. I undersökningen används ingen 

strålning. 

Under undersökningen ska du klä av dig så 

att det undersökta området är bart och du får 

ligga eller sitta på undersökningsbritsen. 

Röntgenläkaren eller -skötaren lägger gel på 

området som ska undersökas och för 

ultraljudsgivaren på huden. 

Röntgenläkaren kan ta ett prov med nål från 

leden eller lägga in ett läkemedel i leden. 

Provet som har tagits skickas till laboratoriet 

för undersökning. 

Efter undersökning  

 Du får undersökningsresultaten av läkaren 

som vårdar dig.  

 Om du inte vet hur du får resultaten, fråga 

polikliniken eller avdelningen som 

skickade dig till undersökningen. 

Om du har fått genomgå ett ingrepp får du 

anvisningar om eftervård från 

röntgenenheten. 

Om ingreppet görs i höften får du anvisningar 

om detta på enheten som remitterade dig till 

åtgärden. 

Ta i beaktande i förväg att du måste efter 

ingreppet 

 hålla stickstället torrt under ett dygn, 

 undvika all typ av ansträngning av leden 

under ett dygn och 

 undvika en kraftig ansträngning av leden, 

till exempel tungt arbete eller motion 

under en vecka. 

http://www.undersökningshuset.fi/
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Observera 

 Ta med dig FPA-kort eller identitetsbevis. 

 Inga separata avgifter tillkommer för 

undersökningen eller ingreppet. 

 Om inte den reserverade undersökningen 

annulleras uppbärs en separat 

straffavgift. 

Mer information 

Läs mer på internet 

www.undersökningshuset.fi >> Olika 

undersökningar >> Ultraljud 

Titta på videor om undersökningar: 

www.youtube.com >> Tutkimukset 

minuutissa: Ultraääni
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