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MR-scanning
Med artrografi
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Formål med 
undersøgelsen 
Formålet med undersøgelsen er at 
afklare om der er en skade i skulder-, 
knæ-, hofte-, ankel eller håndled.

En MR-scanning med artrografi 
betyder , at der bliver givet kontrast-
væske ind i leddet inden MR-scan-
ningen. Kontrastvæsken fordeler sig i 
leddet  og hjælper med at identificere 
en eventuel skade.

Forberedelse
Vi anbefaler, at du inden undersøgel-
sen har læst denne folder.

Der er ingen forberedelse.

Forbehold 
Hvis der er mulighed for, at du er 
gravid , skal du kontakte henvisende 
læge eller ambulatorium, da vi kun 
i helt specielle tilfælde røntgen-
undersøger og MR-scanner gravide.

Undersøgelsen
Hvor lang tid tager 
undersøgelsen ?
Undersøgelsen tager ca. 1 time.

Hvordan foregår det?
Du ligger eller sidder behageligt på et 
leje under undersøgelsen.

Speciallægen ultralydsscanner det 
aktuelle led, og du får en indsprøjt-
ning med lokalbedøvelse og saltvand 
opblandet med kontrastvæske.

Når kontrastvæsken har fordelt sig i 
leddet, får du lavet MR-scanning af 
leddet. Det foregår i et andet rum.

Smerter/gener
Efter et stik med en tynd kanyle i 
huden kan du mærke lokalbedøvelse 
og kontrastvæske fylde op inde i led-
det, og man må forvente at kontrast-
væsken spænder i leddet i nogle timer  
efter undersøgelsen hvilket kan  
opleves som et forbigående ubehag.

Efter undersøgelsen
Det er vigtigt, at du skåner leddet og 
undgår tung fysisk aktivitet resten af 
dagen efter kontrastinjektionen. Hvis 
du har fået undersøgt hofteleddet 
kan der i få tilfælde opstå kortvarig 
styringsbesvær af benet efter kontrast-
injektionen pga. lokalbedøvelsen. 

I meget sjældne tilfælde kan der opstå 
blødning eller betændelse i leddet 
efter indsprøjtningen. Hvis der kom-
mer smerter, rødme, hævelse af leddet 
eller feber de første dage efter under-
søgelsen, skal du straks kontakte din 
læge eller vagtlægen.
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Svar på undersøgelsen og 
opfølgning /videre plan
Når billederne er set og beskrevet , 
bliver  svaret sendt til den læge/
afdeling , som har henvist dig. For en 
almindelig undersøgelse kan der gå 
op til 5 hverdage, inden de har svaret. 
Det er hos henviseren, at du får svaret 
på undersøgelsen og skal have lagt en 
videre plan.

Det kan forekomme, at vi ved 
gennem syn af billederne konstaterer, 
at de ikke er teknisk gode nok. Du 
bliver i så tilfælde indkaldt til en ny 
undersøgelse.
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