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Hvad er MR-scanning? 
 
Ved en MR-scanning undersøges dele af kroppen i et magnetfelt.  
Scanneren opfanger - via radiobølger - et radiosignal fra den relevante 
kropsdel, og scannerens computer omdanner signalet til et billede. 
 

Hvad skal jeg gøre inden undersøgelsen? 
 
Du skal ikke faste, medmindre du skal have scannet galdevejene  
(se dit indkaldelsesbrev).  
Du skal være opmærksom på, at alle metalgenstande skal fjernes, 
før du kommer ind i undersøgelsesrummet. 
 
Faste metalgenstande: 
1) Bruger du pacemaker, kan vi ikke scanne dig. 
2) Ved fremmedlegemer eller metal i kroppen i øvrigt skal du kontakte 

afdelingen, da dette kan forhindre eller genere undersøgelsen. 
 
Løse metalgenstande: 
 Ur/smykker - også piercingsmykker 
 Nøgler/mønter/kreditkort/magnetkort 
 Ligther 
 Briller 
 Hårnåle 
 Høreapparat 
 Beklædning med metal f.eks. Bælter, BH etc. 
 Andet med metal 
 Øjenmakeup (indeholder metalstøv) fjernes ved undersøgelse af   

hovedet 
 Løse tandproteser/tandbøjler 
 
Du kan lægge dine værdigenstande i en aflåst boks ved undersøgelses-
rummet. 
 
 
 
 



Hvad gør jeg, hvis jeg er nervøs? 
 
Hvis du mener, du har behov for beroligende eller smertestillende medi-
cin skal dette ordineres af din egen eller henvisende læge og indtages 
ca. en ½ time før undersøgelsen. 
 

Kan gravide blive scannet? 
 
Gravide undersøges kun undtagelsesvis - og først efter 12. uge. 
 

Hvor lang tid tager en MR-undersøgelse? 
 
En MR-undersøgelse kan tage 30 min. til 1½ time. Dette afhænger  
af, hvad vi skal undersøge, og hvor mange billeder vi har behov for. 
 

Må jeg have ledsager med? 
 
Ja, du er velkommen til at have én ledsager med ved undersøgelsen. 
Ledsageren skal ligeledes opfylde ovenstående krav. 
 

Hvordan foregår undersøgelsen? 
 
Når du skal scannes, skal du ligge på et leje, som køres ind i en rørfor-
met magnet. MR-scanneren er åben i begge ender og forsynet med både 
lys og ventilation. Det er vigtigt, at du kan ligge helt stille under hele  
undersøgelsen. 
 
For at scanneren kan fremstille billeder af de ønskede områder i krop-
pen, er det nødvendigt at ændre magnetfeltet undervejs. Dette forsager 
en række kraftige bankelyde, derfor tilbyder vi dig ørepropper, høreværn 
eller musik. 
 
En MR-undersøgelse består af flere mindre billedserier af 1-15 minutters 
varighed afbrudt af korte pauser. 
 
Hvis du har brug for at kontakte radiografen/sygeplejersken under  
undersøgelsen, er det muligt, ved hjælp af samtaleanlæg. 
 
Ved nogle typer undersøgelser vil vi give et kontraststof i en blodåre i 
armen for at få de nødvendige billeder. 
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Hvad sker der efter undersøgelsen? 
 
Efter undersøgelsen ligger alle billeddata i scannerens computer. Disse 
billeddata bliver bearbejdet af en læge og derefter overført til film. 
 
Efter en lægekonference om billederne, beskrives de, og undersøgelses-
resultatet sendes til det afsnit/den læge, som har henvist dig. 
 
Hvis du har yderligere spørgsmål kan du kontakte Billeddiagnostisk afde-
ling mandag - torsdag kl. 11.00 - 12.00 på tlf. 7842 0711 (direkte valg). 


