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Ultralydsscanning
De fleste kender ultralyd fra 
graviditets scanning, men ultralyd kan 
også anvendes  til undersøgelse af fx. 
maven, nyrer, testikler,  led og muskler

Hvad er 
ultralydsscanning ?
Ved en ultralydsscanning dannes 
billederne  vha. lydbølger, der ud
sendes fra scanneren og kastes 
tilbage igen. Lydbølgerne returnerer 
forskellige  signaler afhængig af, hvad 
de rammer undervejs. Forskellen 
i disse  signaler danner grund laget 
for billeddannelsen på skærmen. 
Princippet  er det samme, som når en 
flagermus orienterer sig eller en fisker 
benytter  ekkolod til at lokalisere fiske
stimer.

På Aleris tilbyder vi ultralydsscanning 
af:

• Maveregionen (lever, galdeveje, 
nyrer , milt, bugspytkirtel, lymfe
knuder og urinblære)

• Lysken og testiklerne hos mænd
• Brysterne og armhulen (i forbindelse 

med mammografi)
• Skjoldbruskkirtlen og spytkirtlerne
• Vener, bløddele m.v.
• De kvindelige underlivsorganer 

(livmoder, æggestokke og ægge
leder). Undersøgelsen foretages af 
en gynækolog

• Led og muskler
• ULvejledt blokade i led og bløddele

Ikke alle undersøgelser bliver lavet på 
alle vores hospitaler.
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Henvisning
Der bør foreligge henvisning fra din 
egen læge eller fra en speciallæge. 

Aleriss speciallæger henviser 
direkte, hvis der ved en for
undersøgelse vurderes, at der er 
behov for ultralyds scanning. 

Forberedelse
Ved ultralydsscanning af mavere-
gionen (abdomen) og urinveje
Ved ultralydsscanning af øvre og 
nedre maveregioner skal du faste i 
4 timer før undersøgelsen samt 
 undlade, at tømmeblæren den sidste 
½ time inden undersøgelsen.
Ved faste forstås, at du ikke  ryger, 
spiser eller drikker i 4 timer før 
 undersøgelsen.

Ved ultralydsscanning af urinvejene 
(nyrer og blære) skal du undlade, at 
tømmme blæren den sidste ½ time 
inden undersøgelsen, men du behø
ver ikke faste.

Ved vaginal ultralydsscanning ved 
gynækologisk undersøgelse
I forbindelse med gynækologisk 
undersøgelse får du foretaget en ultra
lydsscanning gennem skeden (vaginal 
ultralydsscanning). Derfor skal du 
tømme blæren lige inden du møder til 
undersøgelsen.

Ved ultralydsscanning af knogler, 
led, lyske og hals
Til disse ultralydsscanninger er der 
ingen forberedelse.

Undersøgelsen
Hvor lang tid tager 
undersøgelsen ?
En ultralydsscanning tager 10  30 
minutter .

Hvordan foregår det?
Speciallægen, som skal foretage 
scanningen  kalder dig ind til under
søgelsen. 

Til de fleste undersøgelser ligger du på 
ryggen, men det er afhængig af, hvor 
på kroppen du skal undersøges.

Der bliver påført lidt gel på huden, 
hvor du skal scannes. 

Gør det ondt?
Ultralydsscanning er normalt smertefri 
og uden bivirkninger.

Efter undersøgelsen
Du kan forlade hospitalet umiddelbart 
efter undersøgelsen.

Svar på undersøgelsen
Du får evt. lidt information om, hvad 
ultralydsundersøgelsen viser, umiddel
bart efter undersøgelsen. 
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Beskrivelsen af undersøgelsen bliver 
sendt til den læge, som har henvist dig 
inden for 5 arbejdsdage, og den videre 
plan / og eventuel behandling aftaler 
du med denne læge.

Mulige bivirkninger
Der er ingen bivirkninger forbundet 
med en ultralydsscanning.

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 Aleris til andre. Du afgiver 
dit svar med blot ét tryk på den smiley 
du synes passer bedst.

Eventuelle klager over dit forløb på 
Aleris beder vi dig venligst fremsende 
direkte til Aleriss direktion, att. Den 
Virksomheds ansvarlige læge, Aleris 
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.



5

Egne notater
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Telefon åbningstider i kundeservice

Vest Øst
Mandag  torsdag 8  18 8  18

Fredag 8  15 8  16

Lørdag  søndag Lukket Lukket

Esbjerg
Bavnehøjvej 2 
DK  6700 Esbjerg
Tlf. +45 3637 2700 
esbjerg@aleris.dk

Herning
Poulsgade 8, 2. sal 
DK  7400 Herning
Tlf. +45 3637 2600 
herning@aleris.dk

MR Scanning Aalborg
J.F. Kennedys Plads 1 R
DK  9000 Aalborg
Tlf. +45 3637 2750 
aalborg@aleris.dk

Ringsted
Haslevvej 13
DK  4100 Ringsted
Tlf. +45 5761 0914
ringsted@aleris.dk

Aalborg
Sofiendalsvej 97 
DK  9200 Aalborg SV
Tlf. +45 3637 2750 
aalborg@aleris.dk

Aarhus
Brendstrupgårdsvej 21 A, 1. sal 
DK  8200 Aarhus N
Tlf. +45 3637 2500 
aarhus@aleris.dk

København
Gyngemose Parkvej 66 
DK  2860 Søborg
Tlf. +45 3817 0700 
kobenhavn@aleris.dk

Aleris Hospitaler - Vest

Aleris Hospitaler - Øst

www.aleris.dk


