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Magnetkameraundersökning, MR 

En magnetkamera kan ta bilder av nästan alla organ i kroppen. Du blir undersökt för att läkaren 

ska kunna upptäcka sjukdomar, se skador och följa upp behandlingar.  

Den vanligaste magnetkameran ser ut som en tunnel med öppningar i båda ändarna. Tunneln 

är cirka 2 meter lång, och 60–70 centimeter hög.  

Förberedelser 

Oftast behövs inga särskilda förberedelser. Om du behöver förbereda dig får du veta det i din 

kallelse eller av vårdpersonalen på avdelningen.  

Så går det till 

Undersökningen görs på en röntgenavdelning. Alla 

måste lämna metallföremål som smycken eller mynt 

utanför rummet. Det beror på att det starka 

magnetfältet drar till sig magnetisk metall.  

Du får ligga på en brits som åker in i tunneln. Ibland 

åker man in med fötterna först och ibland med 

huvudet först. Det beror på vilken kroppsdel som 

ska undersökas.  

Du kan behöva få kontrastmedel. Det är en vätska 

som gör att förändringar i kroppen syns tydligare.   

Om du ska få kontrastmedel får du en tunn plastslang, en så kallad perifer venkateter, i ett 

blodkärl i armen eller på handen. Venkatetern sätts fast med en nål, som sedan tas bort. I andra 

änden av slangen sitter en spruta som sprutar in kontrastmedlet i kärlet. Du får en 

bedövningssalva på huden för att sticket ska göra mindre ont. Om du har en central venkateter 

använder man oftast den. 

Varje bildserie tar mellan några sekunder och upp till flera minuter. En bildserie är ett antal 

bilder av ett organ. Ofta behövs flera bildserier. Det hörs ett ganska högt knackande och 

surrande ljud när magnetkameran tar bilderna, så du får ha hörselskydd på. Du kan också 

lyssna på musik eller höra en berättelse.  

Det är viktigt att du ligger stilla under bildtagningen. Annars kan bilderna bli suddiga och 

undersökningen måste göras om. Om det är svårt att ligga stilla kan du få lugnande medicin 

eller sövas. En röntgensjuksköterska sköter undersökningen från ett rum bredvid.  

Om du är vaken under undersökningen få dina närstående får vara med dig hela tiden. 

Undersökningen tar cirka 45–60 minuter, ibland uppåt 2 timmar. Det gör inte ont.  

Efteråt 

Du mår som vanligt efteråt.  

Om du har fått kontrastmedel är det bra om du dricker extra mycket vatten första dygnet, 

eftersom medlet försvinner ur kroppen när du kissar. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Magnetkamera. 

 

Ett barn som ligger på en brits i en 
magnetkamera apparat. 


