
Patientvejledning

Biopsi (vævsprøve)  
fra skjoldbruskkirtlen
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Forberedelse
Der er ingen forberedelser til under
søgelsen. Du kan tage din medicin 
som du plejer, men oplys til lægen 
når du kommer, hvis du tager blod
fortyndende medicin.

Undersøgelsen
Ultralydsundersøgelsen og vævs
prøven tager kun få minutter. Du skal 
dog regne med, at det tager ½ time 
alt i alt.

Du ligger på ryggen på et leje i 
forbindelse med undersøgelsen. 
Området , hvorfra der skal tages en 
biopsi ultralyds scannes, og stedet for 
biopsien  lokaliseres. Under ultralyd 
vejledning indføres en tynd kanyle  
(< 1 mm) og der suges nogle celler ud. 
Du må forvente et kortvarigt ubehag 
svarende til at få taget en blodprøve.

Du får plaster på, hvor vævsprøven 
er taget. Det kan du tage af efter 24 
timer.

Efter undersøgelsen
Efter undersøgelse kan du forlade 
afdelingen uden yderligere forholds
regler.

Prøverne bliver sendt til en special
læge i patologi der undersøger 
cellerne  i mikroskop. Det kan tage 
ca. 5 hverdage  og svaret bliver sendt 
til den læge eller afdeling, som har 
henvist dig. Du aftaler nærmere plan / 
behandling med denne læge.

Patienttilfredshed
For at vi fortsat kan yde den bedste 
pleje, behandling og service, beder vi 
dig venligst udfylde vores tilfredsheds
undersøgelse, som du vil modtage 
på mail, såfremt du har givet tilladelse 
hertil. Såvel positiv  som negativ kritik 
er vigtig for os i vores bestræbelser  på 
at yde det bedst mulige  behandlings
forløb for vores patienter.

I alle afdelinger er der opstillet 
standere,  hvor vi spørger dig, om du 
vil anbefale AlerisHamlet til andre. Du 
afgiver dit svar med blot ét tryk på den 
smiley du synes passer bedst.

Vævsprøver (biopsier) fra skjoldbruskkirtlen kan 
udtagesultralydsvejledtmedenfinnål,hvilketkan
være nødvendigt  for at undersøge skjoldbruskkirtlen 
nærmere.
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Eventuelle klager over dit forløb på 
AlerisHamlet beder vi dig venligst 
fremsende direkte til AlerisHamlets 
direktion, att. Den Virksomheds
ansvarlige læge, AlerisHamlet 
Gyngemose  Parkvej 66, 2860 Søborg.

Skulle du ikke ønske dette, kan du 
læse nærmere om klagemuligheder 
på Patientombuddets  hjemmeside:  
www.patientombuddet.dk. Her finder 
du vejledning og klageskema.

Ønsker du at søge om erstatning for 
fejl, du mener, der er begået, retter du 
henvendelse  til Patientforsikringen. 
Se vejledning og klageskema på  
www.patientforsikringen.dk.
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