
Magnetkameraundersökning 

Magnetkameran tar bilder med hjälp av magnetfält och radiovågor, alltså ingen röntgenstrålning. 

Patientinformation 

Här kan du som patient eller närstående läsa vad som gäller allmänt hos oss inför, under och efter ditt 
besök. 

• Inför besöket 
 
Om buken ska undersökas kan det innebära att du ska förbereda dig inför undersökningen.  
Vad som gäller för dig personligen står i din kallelse. 

Undersökningen tar mellan 30-60 minuter. 

Om tolk behövs var vänlig kontakta oss. 

Om du har besvär med att vistas i trånga utrymmen kan vi erbjuda lugnande medicin. 
Kontakta då oss innan undersökningen. 

Du har fått ett frågeformulär tillsammans med kallelsen hemskickad och den ska vara ifylld 
och underskriven. Vid oklarheter, kontakta oss i god tid innan undersökningen. 

På grund av ett mycket kraftigt magnetfält i hela rummet är det viktigt att du meddelar oss om 
du har pacemaker, opererats i huvudet eller hjärtat, har metallföremål i kroppen som till 
exempel metallsplitter, nervstimulator, proteser, piercing, tandställning eller shunt. 

Lämna värdesaker samt smycken hemma eftersom ingenting får tas med in i 
undersökningsrummet, dina kläder får du låsa in i ett skåp hos oss. 
Vi ansvarar inte för värdesaker. 

• Under besöket  
 
Du anmäler dig på ankomstterminalen eller i röntgenreceptionen när du kommer. 
Sitt ner i väntrummet och vänta tills det blir din tur. 

Du får ligga på ett undersökningsbord som förs in i en tunnel som är öppen i båda ändarna. 
Under bildtagningen hör du ett kraftigt knackande ljud. Du kan när som helst under 
undersökningen påkalla vår uppmärksamhet genom en signalanordning. Vi kan även prata 
med dig mellan bildserierna samt erbjuda avkopplande musik.  
 
En anhörig och/eller personal får gärna vara med i undersökningsrummet men de måste svara 
på säkerhetsfrågor angående operationer med mera, sedan bedömer vi om det är tillåtet att 
gå in i undersökningsrummet. 

• Efter besöket 
 
Har du fått en lugnande medicin får då inte köra bil under ett dygn efter undersökningen. 

När du är undersökt ska bilderna granskas och ett svar skrivas av röntgenläkaren. 
 
Svaret på undersökningen skickas till den läkare som skrev remissen som också ger dig 
besked om undersökningsresultatet. 



Vid frågor efter ditt besök är du välkommen att kontakta röntgenavdelningen på telefonnumret 
samt telefontider som anges i kontaktrutan. 


