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Endoskopiskt ultraljud, EUS 

Endoskopiskt ultraljud, EUS, är en form av röntgen med en mjuk slang, ett endoskop. Det gör 

det möjligt att undersöka både utsidan och insidan av gallvägarna. Med EUS kan läkaren se om 

du har en sjukdom i gallvägarna och bukspottkörteln, och behandla den. Läkaren kan också 

undersöka näraliggande lymfkörtlar, se om det finns levermetastaser och ta cellprov.  

Förberedelser 

Vid undersökningen kan dina kräkreflexer retas, vilket kan göra att du kräks. Om du har mat i 

magen kan maginnehållet hamna i lungorna, vilket kan vara skadligt. Det är därför viktigt att du 

fastar före undersökningen. Det innebär att du inte ska äta eller dricka.  

Om du använder blodförtunnande medicin eller diabetesmedicin kan du behöva ändra dosen 

inför undersökningen. 

Du får mer information om hur du ska förbereda dig i din kallelse till undersökningen.  

Så går det till 

Före undersökningen får du en spruta med lugnande medicin eller så sövs du. En stund innan 

sprejas också din hals med en bedövningsvätska. Det minskar dina hostreflexer och 

kräkreflexer.  

Du får ligga på sidan på en brits. Läkaren för ner endoskopet via munnen ner till 

tolvfingertarmen, där öppningen till gallgången och bukspottkörtelgången finns. Du kan få mer 

lugnande medicin om du får starka kväljningar. 

Genom endoskopet för läkaren sedan in en tunn slang i gallgången. Genom slangen sprutar 

läkaren in kontrastmedel. Endoskopet för över bilder på slemhinnan i tarmen till en bildskärm. 

Undersökningen tar cirka 40 minuter. 

Efteråt 

Du kan känna ett obehag i halsen och må illa i några timmar efter undersökningen.  

Du kan dricka igen när bedövningen i halsen har släppt, men du bör vänta med att äta fast mat 

tills dagen därpå. Klar buljongsoppa går bra att dricka. Bedövningen släpper efter cirka 

4 timmar. 

Om du bara har undersökts, kan du få åka hem samma dag. Om du har fått behandling i 

samband med undersökningen, kan du få stanna kvar på sjukhuset över natten.  

Du behöver inte bli sjukskriven för undersökning och behandling med EUS. 

När får jag svaret? 

Du kommer överens med din läkare om hur du får svaret. Du får även veta ungefär hur lång tid 

det tar innan svaret kommer. 

 

  

När ska jag kontakta vården? 

Om du får ont i magen, mår illa, kräks eller får feber. 


