
SÖDERTÄLJE SJUKHUS –  DIN NÄRA SPECIALISTVÅRD

Välkommen till 
Ultraljudsmottagningen  
för gravida
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Graviditet och barnafödande innebär en stor omställning. 
Oro för barnets hälsa och också för ansvaret att bli för-
älder är naturligt. Dessa känslor hör till omställningen och 
förberedelsen inför en ny livssituation.

Allt går inte att undersöka eller förutsäga med ultraljud. 
Ibland upptäcks avvikelser under graviditeten eller efter 
barnets födelse. Inga garantier kan ges för att allt är nor-
malt även om det vid undersökningstillfället förefaller så.

Södertälje Sjukhus AB 
Rosenborgsgatan 6-10

152 86 Södertälje
Telefon vxl: 08-550 240 00

sodertaljesjukhus.se

Kontakt Ultraljudsmottagningen, Södertälje sjukhus:
Telefon direkt: 08-550 240 40 (även telefonsvarare)
Telefon växel: 08-550 240 00



På Ultraljudsmottagningen vid Södertälje sjukhus arbetar  
specialutbildade barnmorskor. Mottagningen är auktoriserad  
enligt Hälso- och sjukvårdsnämndens direktiv och har  
certifiering för KUB-undersökningar.

En ultraljudsundersökning är en avancerad metod att ställa diag-
nos och den kräver barnmorskans/läkarens fulla koncentration. 
Undersökningen kräver remiss och ska alltid vara medicinskt 
motiverad. Alla undersökningar är frivilliga.

Undersökningar som utförs på mottagningen
• KUB-undersökning i graviditetsvecka 11+0 -13+6
 Kombinerad ultraljudsundersökning och biokemi, KUB, kan 

göras i tidig graviditet och innebär en sannolikhetsbedömning 
för vissa kromosomavvikelser hos fostret. Om resultatet visar 
förhöjd sannolikhet för kromosomavvikelse erbjuds kvinnan 
kompletterande undersökningar. Undersökningen görs av 
barnmorska. 

KUB-undersökning ger vägledning för beslut om invasivt prov 
eller NIPT. Har du som är gravid tidigt bestämt dig för att 
genomgå invasivt prov görs inte KUB.

• Rutinultraljud i graviditetsvecka 18-20
 Vid undersökningen bedöms graviditetslängd, antal foster 

och moderkakans läge samt fosteranatomin. Den inbegriper 
även så kallade soft markers som kan ha samband med vissa 
kromosomfel. Enstaka soft markers anses inte ha betydelse. 
Undersökningen görs av barnmorska och tar cirka 30 minuter. 

• Ultraljudsundersökning i sen graviditet
 I den senare delen av graviditeten kan kontroll av fostrets 

storlek, tillväxt och läge, moderkakans placering, fostervatten-
mängd samt flödesmätningar göras.

Bra att känna till
• Information om undersökningen ges av barnmorska eller läkare 

på mödrahälsovården.

• Tolk kan bokas vid behov.

• En vuxen person, förutom den gravida kvinnan, är välkommen 
att vara med vid undersökningstillfället.

• Barn tillåts inte vara med eftersom det kan innebära störningar 
och undersökningen kräver full koncentration av ultraljuds-
operatören. 

• Det är inte tillåtet att filma och fotografera vid undersökningen.

Säkerhet och kvalitet
WHO:s riktlinjer för säkerhet vid ultraljudsundersökningar följs 
noggrant och mottagningen uppfyller ställda kvalitetskrav.


