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Ultraljudsundersökning av bröstkörtlar och en eventuell 

åtgärd 

 

Du har fått en remiss till en 

ultraljudsundersökning. 

I samband med ultraljudsundersökningen 

genomförs ibland en åtgärd. Man tar till 

exempel ett vävnadsprov eller en vätskeblåsa 

töms. 

Reservera 2 timmar för besöket. 

Undersökningen tar cirka 30 minuter. 

Om du har några frågor angående 

undersökningen finns kontaktuppgifter i 

ankomsanvisningen eller i kallelsebrevet. 

Före undersökning 

Du behöver inte förbereda dig inför 

undersökningen eller åtgärden. 

Under undersökning 

För undersökningen klär du av övre delen av 

kroppen och du får ligga på en 

undersökningsbritsen. 

Röntgenläkaren lägger gel på huden och 

undersöker området med en ultraljudssond. 

Röntgenläkaren överväger ifall en ytterligare 

röntgenavbildning av brösten är nödvändig. 

Om röntgenläkaren ser en förändring i 

brösten tar han eller hon ett prov. 

Röntgenläkaren bedövar injektionsstället före 

åtgärden. 

Provet som har tagits skickas till laboratoriet 

för undersökning. 

Efter undersökning 

Om du har genomgått en åtgärd: 

 Håll insticksstället torrt under ett dygn. 

 Undvik fysisk ansträngning under ett 

dygn. 

 Du kan känna smärta i bröstet. 

Du kan ta paracetamol mot smärtan (till 

exempel Panadol® eller Paratabs®) eller 

ibuprofen (till exempel Burana® eller 

Ibumax®). 

Använd inte acetylsalicylsyra (till 

exempel Aspirin® eller Disperin®). 

Svaren från undersökningen får du från den 

hälsovårdscentral, poliklinik eller avdelning 

som skickade dig till undersökningen. 

http://www.undersökningshuset.fi/
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Annat att beakta 

Ta med dig FPA-kort eller identitetsbevis. 

Om du har tidigare mammografiavbildningar, 

ultraljudsavbildningar eller 

magnetavbildningar på en CD-skiva ska du ta 

dem med dig. 

Inga separata avgifter tillkommer för 

undersökningen. 

Avboka tiden om du inte kan komma. 

Om du inte avbokar tiden kommer du att 

debiteras en straffavgift. 

För mera information 

Läs mer på internet undersökningshuset.fi >> 

Olika undersökningar >> Vanligaste 

bilddiagnostikundersökningar >> 

Ultraljudsundersökning.  

Titta på videor om undersökningar: 

youtube.com >> Tutkimukset minuutissa: 

ultraääni. 

 

http://www.undersökningshuset.fi/
http://www.undersökningshuset.fi/
https://www.terveyskyla.fi/tutkimukseen/sv/olika-unders%C3%B6kningar/vanligaste-bilddiagnostikunders%C3%B6kningar/ultraljud
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yLu03FHWXy8

