
 
 
 
 
Information inför undersökning med magnetkamera i narkos (MRT) 
 
Fasta: Barnet ska vara fastande vilket innebär: 

• När det är 6 timmar kvar till sövning får barnet inte längre äta eller dricka annat 
än vatten (får dricka 1 dl vatten fram till 2 timmar innan sövning). Om barnet 
ammas och är under 1 år får han/hon ammas fram till 4 timmar innan sövning 
(gäller bara bröstmjölk barnet får inte dricka modermjölksersättning). 

• När det är 2 timmar kvar får barnet inte längre dricka vatten. 
• Mediciner ska tas som vanligt. 

 
Hudbedövning: Inför sövning behöver personalen sätta en liten plastslang (PVK) i ett 
blodkärl där narkosmedicinen ska ges. Detta innebär ett stick genom huden och barnet 
behöver hudbedövning inför det. Om barnet är 2 år eller äldre sätter ni själva på 
hudbedövningsplåster hemma som ni köper på apoteket. Fäst plåster över synliga 
blodkärl exempelvis ett plåster på handrygg och ett plåster i armveck två timmar innan ni 
ska vara på sjukhuset och låt dem sitta kvar. Om barnet är yngre än 2 år sätter vi 
hudbedövning på sjukhuset när ni kommer. 
 
En Hälsodeklarationen är skickad till er via 1177.se. Se till att aktivera ditt/barnets konto 
och fyll i deklarationen där. Om du ej kan aktivera ditt konto hör av dig till din vårdgivare 
och be att få fylla i den på papper. 
 
Så här går undersökningen till: Ni kommer till Barnmottagningen och tas om hand av 
personalen. Barnet får inte ha något av metall på sig t ex. blixtlås, knappar, paljetter, 
smycken eller hårspännen. Personal från Barnmottagningen följer med till MRT som 
ligger på plan 4. Medföljande vuxen är med barnet ända tills barnet sövs och är tillbaka 
hos barnet innan han/hon vaknar igen. 
Efter undersökningen/operationen får barnet stanna kvar på uppvakningsavdelningen 
(UVA) tillsammans med anhörig. Där får barnet något att äta och tid att piggna till innan 
hemgång. 
 
Om barnet har feber, hosta eller andra sjukdomssymtom hör av er då detta kan 
påverka sövningen. 
 
Vid frågor eller förhinder kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänst eller ring den 
mottagning du tillhör. 
 
Välkommen! 
Barn och ungdomsmottagningen 
Titta gärna förberedelsefilmer inför besöket på 1177.se/bumgavleborg 
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