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Leverbiopsi 

Leverbiopsi görs för att utreda en förändring i din lever. Vävnadsprovet tas i lokalbedövning med 

en nål. För att hitta rätt ställe används en ultraljudsapparat. 

Förberedelser 

Du kan inte bli undersökt med leverbiopsi om du har en hög blödningsrisk. Om du använder 

blodförtunnande medicin kan den behöva pausas. Därför är det viktigt att du talar om för din 

läkare vilka läkemedel och naturläkemedel du använder. Du kommer också få lämna 

blodprover.  

Veckan före biopsin ska du inte använda smärtstillande läkemedel ur gruppen NSAID eller cox-

hämmare om du har tillfälligt ont. Använd istället läkemedel som innehåller det verksamma 

ämnet paracetamol om du har ont och om din läkare har sagt att det går bra. Om du använder 

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 

Du får ligga ner under provtagningen. Läkaren undersöker först din mage med ultraljud, för att 

veta i vilken del av levern som provet ska tas. Därefter tvättar läkaren huden och du får en 

spruta med bedövningsmedel i huden där provet ska tas. Själva provtagningen tar några 

sekunder och hela undersökningen är klar efter ungefär fem minuter.  

Efteråt 

Du får vara kvar på sjukhuset under dagen. Du bör ligga ner omkring fyra timmar efter 

leverbiopsin. De första timmarna får du oftast ligga på höger sida. Då blir det ett tryck mot levern 

så att den inte börjar blöda. Det finns personal som övervakar dig och kontrollerar hur du mår. 

Undvik att lyfta tungt de första dagarna efter undersökningen. 

När får jag svaret? 

Du kommer överens med din läkare/sjuksköterska om hur du får svaret och du får även veta 

ungefär hur lång tid det kan ta innan svaret kommer. 

 

 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Ultraljudsundersökning. 

När ska jag kontakta vården? 

Kontakta genast mottagningen där leverbiopsin gjordes om du får ett eller flera av 

följande besvär: 

• Du får ont i området där provet togs och det inte går över. 

• Du får ont i höger skuldra. 

• Du får yrsel och känner dig svimfärdig när du reser dig upp. 

Sök vård på en akutmottagning om mottagningen är stängd. 

 


