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Magnetkameraundersökning av prostata 

En magnetkamera kan ta bilder av nästan alla kroppens inre organ. Magnetkameran använder 

inte röntgenstrålar utan tar bilder med hjälp av magnetfält och radiovågor. En 

magnetkameraundersökning kallas ibland MRT eller magnetresonanstomografi.  

Den första undersökning du genomgår är för att finna eventuella prostataförändringar som 

urologen kan rikta vävnadsprover mot. Alla förändringar som kan ses vid 

magnetkameraundersökningen är inte cancer utan det finns förändringar som kan härma 

utseendet hos en cancer, exempelvis inflammation i prostatan. 

Hur ska jag förbereda mig? 

Du kommer att få information om hur du ska förbereda dig inför undersökningen från den 

röntgenavdelning där du ska genomgå undersökningen. Du kommer även att få svara på frågor 

om du till exempel har inopererad metall i kroppen som proteser eller pacemaker. 

Så går det till 

Vid undersökningen får du ligga på rygg på en brits i en så kallad magnettunnel.  

Undersökningen tar 20–45 minuter och gör inte ont. Du måste ligga stilla för att bilderna ska bli 

tydliga. Du kan hela tiden kommunicera med en sjuksköterska.  

Det hörs ett ganska kraftigt knackande och surrande ljud när magnetkameran tar bilder. Därför 

får du ha hörselskydd eller lyssna på radio i hörlurar. Om du har frågor, prata gärna med din 

läkare innan du kommer till undersökningen.  

Hur mår jag efteråt?  

Efter undersökningen mår du oftast som vanligt.  

Om du har fått lugnande läkemedel eller läkemedel som påverkar ögonen får du inte köra bil 

efteråt. 

Om du får utslag på kroppen eller tecken på en allergisk reaktion, ska du höra av dig till 

röntgenavdelningen eller ringa telefonnummer 1177 för att få råd.  

När får jag svaret?  

Du kommer överens med den som beställer undersökningen om hur och när du får veta 

resultatet. När du får svaret kommer ni också att diskutera nästa steg.  

 Läs mer på 1177.se. Sök på Undersökning med magnetkamera. 
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