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Mellannålsbiopsi 
En mellannålsbiopsi är en form av provtagning och en del av utredningen av cancer. 
Undersökningen innebär att man tar prover från tumören och skickar till ett laboratorium för 
analys.  

 

Förberedelser  

Du kommer att få veta vad som gäller för dig.  

Informera vården om du använder blodförtunnande medicin. Du kan behöva göra uppehåll med 
medicinen eller ändra dosen av den. 

 

Så går det till  

Du kommer till sjukhuset för att göra undersökningen. 

En läkare använder ultraljud för att hitta ett säkert ställe att sticka i tumören, genom antingen 
magen eller slidan. 

Om man sticker genom huden på magen rengörs stickstället, och du får lokalbedövning. Efteråt 
får du ett förband på huden. Du kan låta förbandet sitta 1–2 dagar, om det sitter bra och inte har 
blött igenom. I så fall kan du byta till ett nytt. 

Om man sticker via slidan rengörs stickstället med en bomullsboll. Efteråt trycker läkaren med 
en bomullsboll över stickstället. Ibland lägger man in en tamponad (en typ av kompress) av 
biologiskt material som stöts ut av sig själv.  

Läkaren tar oftast 2–3 prover från tumören, som sedan skickas till ett laboratorium för analys.  

Hela undersökningen tar en halvtimme, men själva provtagningen tar bara några sekunder. 
Oftast stannar du på sjukhuset cirka 20–30 minuter efteråt. I vissa fall kan du behöva stanna 
några timmar för observation. 

 

Efter undersökningen 

Du ska inte lyfta någonting eller göra snabba rörelser samma dag som undersökningen. Det är 
normalt att blöda lite om man har stuckit genom slidan, men det brukar sluta inom några timmar.  

 

När får jag svaret? 

Din läkare berättar hur lång tid det tar att få svar från din provtagning. 

 

 

När ska jag kontakta vården? 

• Om du får feber eller om området för biopsin blir rött eller börjar göra mer ont. 
• Om du börjar blöda mycket och blödningen inte slutar av sig själv. 
• Om du blir yr eller mår dåligt på ett sätt som du inte gjorde innan undersökningen 
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