
 
 
 
 
Information inför undersökning med magnetkamera (MRT) 
 
Så här går undersökningen till: Ni kommer till Barnmottagningen där ni tas om hand av 
personalen. Sjuksköterskan kommer att sätta en liten plastslang (PVK) i ett blodkärl på 
barnet som behövs till undersökningen. Efter att plastslangen är på plats får ni gå ner till 
magnetkamerans väntrum på våning 4. Vid undersökningen ligger barnet på en brits som 
förs in i en så kallad magnettunnel. Tunneln är öppen i båda ändarna och har belysning. 
När bilderna tas hörs ett knackande ljud, då är det viktigt att man ligger stilla. Om barnet 
har svårt att ligga stilla finns möjlighet att få lugnande medicin. Undersökningen tar ca 
30-60 minuter och det går bra att lyssna på musik under tiden. Medföljande vuxen får 
vara med i rummet med barnet och personalen är i ett rum utanför med glasvägg och 
sköter kameran. När undersökningen är klar tas plastslangen bort och ni får åka hem.  
 
Hudbedövning: Inför undersökningen behöver personalen sätta en liten plastslang 
(PVK) i ett blodkärl på barnet. 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. 
 
Det är viktigt att: 

• Barnet inte har något av metall på sig t.ex. blixtlås, knappar, paljetter, klocka, 
smycken eller hårspännen.  

• Om barnet har feber hör ni av er då detta kan påverka undersökningen. 
 
MRT formulär är bifogat och ska fyllas i och tas med till undersökningen. 
 
 
 
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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