
MR Skanning

Ved skanningen undersøges dele af kroppen i et
magnetfelt. Ved hjælp af radiobølger og en antenne
opfanges et signal, der i en computer omdannes til
et billede.
 
Ikke alle patienter kan undersøges med magnet-
skanning.
 
Kan du svare JA til et af følgende spørgsmål

bedes du kontakte os før undersøgelsen.
 
• Har du eller har du haft pacemaker?
• Har du indopereret metaldele i hjertet?
• Er du opereret i hjernen?
• Har du fået indsat implantat / protese i øret?
• Har du været skadet af metaldele, som stadig fin-

des i kroppen, f.eks. metalsplinter, granatsplinter,
kugler eller hagl?

• Har du metalsplinter i øjnene som ikke er fjernet?
• Har du svært ved at ligge stille i op til 20 min.
• Lider du af klaustrofobi?
• For kvinders vedkommende: Er du gravid?
 
Før undersøgelsen
Da undersøgelsen foregår i et kraftigt magnetfelt,
bedes du fjerne alle løse metalgenstande såsom
hårnåle, briller, ur, smykker og nøgler.
Ved undersøgelse af hovedet skal øjenmakeup fjer-
nes, da det kan give forstyrrelser på billederne.
Kreditkort tager skade af magnetfeltet.
Værdigenstande, bank- og kreditkort kan blive låst
inde i en boks under undersøgelsen. Ikke alle pati-
enter kan MR skannes.
F.eks. må patienter med pacemaker ikke komme ind
i det kraftige magnetfelt.
 
Ventetid
Vi beder dig have forståelse for, at ventetid ikke
helt kan undgås, idet akut syge patienter altid vil
blive undersøgt først.
 
Hvordan foregår undersøgelsen
Du bliver placeret på et leje, som føres ind i en rør-
formet magnet, der er oplyst og åben i begge
ender.
Under hele undersøgelsen kan du komme i kontakt
med personalet. 

I perioder af 1 til 15 minutters varighed kan du høre
en række høje bankelyde.
Du vil blive tilbudt ørepropper eller høreværn med
musik. Det er vigtigt, at du ligger helt stille under
undersøgelsen.
 
Varighed
En MR-skanning kan vare fra en halv til halvanden
time. Det er derfor en fordel at ordne evt. toiletbe-
søg umiddelbart før undersøgelsen.
 
Kontrast
Det kan blive nødvendigt at give dig et kontraststof
i en blodåre i armen.
 
Efter undersøgelsen
Der er ingen særlige forholdsregler efter undersø-
gelsen. Resultatet af undersøgelsen vil du få hos
den klinik eller læge, som har henvist dig til under-
søgelsen.
 
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du
har spørgsmål
 
Aabenraa: Tlf. 79 97 51 00
Sønderborg: Tlf. 79 97 52 00
Tønder: Tlf. 79 97 52 52
 
Ændre tid / meld afbud på: 
www.sygehussonderjylland.dk/wm335048
 


