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Ultraljudsundersökning av hjärnan – barn 
 

Ditt barn har fått en remiss till 

ultraljudsundersökning. 

Reservera 1 timme för besöket. 

Undersökningen tar cirka 20 minuter. Ett 

barn som behöver en brådskande 

undersökning kan få en tid före ditt barn. 

Det är bra om barnet kommer tillsammans 

med 1-2 vuxna. 

Om du har några frågor angående 

undersökningen finns kontaktuppgifter i 

ankomsanvisningen eller i kallelsebrevet. 

Före undersökning 

 Barnet kan äta och dricka som vanligt före 

undersökningen.  

 Ta med till barnet till exempel en 

nappflaska eller mjölkflaska eller 

vattenflaska. Barnet är lugnt under 

undersökningen om han/hon har ätit 

innan undersökningen. 

Under undersökning 

Ultraljudsundersökningen gör inte ont. I 

undersökningen används ingen strålning. 

Under undersökningen ligger barnet på en 

undersökningsbrits och en vuxen håller 

honom/henne tryggt på plats. 

Röntgenläkaren eller skötaren lägger en varm 

gel på ultraljudssonden och för den över 

huden. 

Efter undersökning 

 Svaret från undersökningen får du av den 

läkare som behandlar ditt barn. 

 Om du inte vet hur du ska få svaret kan du 

fråga efter svaret på polikliniken eller 

avdelningen som remitterade dig till 

undersökningen. 

Annat att beakta 

 Ta med barnets FPA-kort eller 

identitetsbevis. 

 Inga separata avgifter tillkommer för 

undersökningen. 

 Avboka tiden om du inte kan komma. Om 

du inte avbokar tiden kan du komma att 

debiteras en straffavgift. 

För mera information 

Läs mer på internet undersökningshuset.fi >> 

Olika undersökningar >> Ultraljud 

Titta på videor om undersökningar: 

youtube.com >> Tutkimukset minuutissa: 

Lasten ultraäänitutkimus 

  

http://www.undersökningshuset.fi/
http://www.undersökningshuset.fi/
http://www.youtube.com/
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