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Ultraljudsinformation
Norrbotten
Ultraljudsundersökning för gravida
Frivillig undersökning som görs vid 18-19 fullgångna graviditetsveckor.
Syfte med undersökningen








Tidsbestämma graviditeten. Trots regelbunden menstruation kan
graviditeten ha startat vid ett annat tillfälle än Du räknat med. Detta
innebär att beräknat förlossningsdatum kan bli ändrat. Säkerheten
vid tidsbestämning med ultraljud är +/- 7-10 dagar.
Fastställa antal foster. Tvillingar förekommer vid en graviditet av
hundra.
Fastställa moderkakans läge. Om den sitter långt ned kontrolleras
läget vid 32 veckors graviditetslängd för att utesluta s.k.
föreliggande moderkaka, då vanlig förlossning inte är möjlig.
Ibland upptäcker man avvikelser hos fostret. I en sådan situation
kommer du att erbjudas ett återbesök inom några dagar hos
ultraljudsspecialist för närmare bedömning. En del missbildningar
kan vara svåra eller omöjliga att upptäcka med ultraljud.
Viktigt att veta












Ultraljudsbildens kvalitet och därmed möjligheten att bedöma
fostrets anatomi påverkas i hög grad av de vävnader som ligger
mellan ultraljudsgivaren och fostret. Vid övervikt/fetma och vid
ärrbildning i bukväggen efter tidigare operationer, finns inte lika
goda förutsättningar att upptäcka avvikelser hos fostret. Vid BMI
≥30 bör undersökningen planeras till 19 fullgångna veckor för att
bildförhållandena ska bli så bra som möjligt.
En del blivande föräldrar vill veta barnets kön. Om det kan ses
tydligt berättar barnmorskan/läkaren. Däremot är det inte möjligt att
avsätta någon extra tid för att vänta att fostret ändrar läge.
Tredimensionell avbildning, 3D-ultraljud, ingår inte i
undersökningen. Metoden är tidskrävande och tillför ingen
medicinsk information om den tvådimensionella ”vanliga”
undersökningen är normal.
Vid undersökningen använder man för örat icke hörbart ljud. Någon
skadlig effekt av ultraljud har inte påvisats.
Ultraljudsundersökning är en avancerad metod som kräver
koncentration. Vi är därför tacksamma om endast en vuxen
medföljer till undersökningen. Låt barnen stanna hemma.
Videofilmning är inte önskvärd.
Obs! Töm inte urinblåsan sista timmen före undersökningen.
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Sunderby sjukhus
Tid för ultraljudsundersökning på bokas på 010-452 63 00
vardagar kl. 07.00-08.00
Du har fått tid för ultraljudsundersökning
----------------------dagen den--------/----------kl.-----------------Om erbjuden tid inte passar, meddela detta snarast på telefon 010-452 63 00.
Vi kan erbjuda dig att få köpa en ultraljudsbild för 100 kr. Betalning görs i
kassan/ receptionen på gynmottagningen.
Så här hittar du till Specialistmödravården/Ultraljudsmottagningen på
Sunderby Sjukhus:
Via huvudentrén svänger du höger in på KUSTGATAN. Gå fram till
trapphus I. Åk/gå till plan 5. Gå till höger. Anmäl dig i receptionen. Sitt ner i
väntrummet.

Piteå älvdals sjukhus
Tid för Ultraljudsundersökning på Piteå älvdals sjukhus bokas på:
telefon: 010-452 63 00, välj sjukhus, därefter Menyval 2
Specialist-MVC
Du har fått tid för Ultraljudsundersökning
----------------------dagen den-------/----------kl--------------Vi kan erbjuda dig att få köpa en ultraljudsbild för 100 kr. Betalning
görs vid Reception/Kassan, plan 4.
Anmälan sker vid Reception/ Kassa, plan 4.
Därefter är Du välkommen till Specialistmödravården, plan 4.
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Kalix Sjukhus
Tid för ultraljudsundersökning på Kalix sjukhus bokas på:
telefon 010-452 63 00 måndag, onsdag och fredag kl. 07.00-08.00
Du har fått tid för ultraljudsundersökning
----------------------dagen den--------/----------kl.-----------------Om erbjuden tid inte passar, meddela detta snarast på telefon
010-452 63 00.
Vi kan erbjuda dig att få köpa en ultraljudsbild för 100 kr.
Betalning görs i kassan/ receptionen på
specialistmottagningen.
Så här hittar Du till Specialistmottagningen Kalix sjukhus.
Gå via huvudentrén, genom vänthallen och längs långa korridoren till
HUS G. Anmäl Dig vid specialistmottagningens reception.

Kiruna sjukhus
Tid för ultraljudsundersökning på SMVC/Gyn. mott på Kiruna sjukhus
bokas på telefon 010-452 63 00
Du har fått tid för ultraljudsundersökning
----------------------dagen den--------/----------kl.-----------------Vi kan erbjuda dig att få köpa en ultraljudsbild för 100 kr. Betalning
görs i kassan/ receptionen på gynmottagningen.
Om erbjuden tid inte passar, meddela detta snarast på tel: 010-452 63 00

Gällivare sjukhus
Tid för ultraljudsundersökning på SMVC/Gyn. mott på Gällivare sjukhus
bokas på:
Telefon 010-452 63 00 måndag-torsdag kl.09.00-15.00, fredag kl.09.0014.30
Du har fått tid för ultraljudsundersökning
----------------------dagen den--------/----------kl.-----------------Vi kan erbjuda dig att få köpa en ultraljudsbild för 100 kr. Betalning
görs i kassan/ receptionen på gynmottagningen.
Om erbjuden tid inte passar, meddela detta snarast på tel: 010-452 63 00

