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Undersökning av mag-tarmkanalen, gastroskopi 

En gastroskopi är en undersökning av matstrupen, magsäcken och den övre delen av 

tolvfingertarmen. Undersökningen görs med en mjuk slang med en kamera på, ett gastroskop.  

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. Du ska heller inte röka 

eller snusa före undersökningen.  

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

inför undersökningen. Se din kallelse för mer information om hur du ska förbereda dig. 

Så går det till 

För att minska obehaget vid undersökningen kan du få lokalbedövning i halsen. 

Lokalbedövningen är en sprej som sprutas ner i halsen. Den kan smaka lite beskt. När 

bedövningen börjar verka kan det kännas som om svalget svullnar upp. Om det behövs kan du 

få lugnande medicin. 

Du kan även behöva dricka en medicin som motverkar skumbildning.  

Gastroskopin görs av en läkare eller specialistsjuksköterska som för ner gastroskopet genom 

munnen till magsäcken. Det gastroskopet filmar syns på en bildskärm.  

När undersökningen pågår får du ligga på din vänstra sida. Du får bita om ett munstycke där 

gastroskopet förs ner.   

För att få ner gastroskopet i matstrupen behöver du svälja. När gastroskopet är nere är det bra 

om du inte sväljer den saliv som bildas i munnen. Låt istället saliven rinna ut på ett underlägg 

som har lagts under kinden. 

Läkaren eller specialistsjuksköterskan som styr gastroskopet kan behöva blåsa in gas eller 

spruta in sköljvatten genom gastroskopet, för att slemhinnan ska synas tydligare på 

bildskärmen. I så fall kan det spänna lite i magen i några minuter. Det är också vanligt att rapa 

under och efter undersökningen. 

Undersökningen tar ungefär 10 minuter. 

Efteråt 

Om du har fått lugnande eller avslappnande medicin, får du stanna kvar på mottagningen i 

ungefär en timme. Du bör inte köra bil eller cykla förrän nästa dag, eftersom du kan ha sämre 

reaktionsförmåga. 

Om svalget har varit bedövat under undersökningen, får du vänta en timme innan du äter eller 

dricker. Det finns annars en risk att mat eller dryck kommer ner i luftstrupen. Du kan känna ett 

obehag i svalget i något dygn efter undersökningen. 

 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Gastroskopi. 

När ska jag kontakta vården? 

Om du har ihållande smärtor bakom bröstbenet eller i magen, eller blod i avföringen. 


