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Hur når du oss? 
 
Vid förhinder eller frågor angående tider, ring vår sekreterare:  
018-611 57 24, kontorstid, övriga tider röstbrevlåda.  
 
Om du har frågor kring graviditeten och undersökningar, ring:  
018-611 57 43, telefontid 13-14 måndag till fredag.   
 
Specialistmodravarden@akademiska.se, uppge även här namn och 
personnummer. 
 
Besök gärna vår hemsida för mer information: 
www.akademiska.se/fostermedicin 
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Rutinultraljudsundersökning 
Alla blivande föräldrar erbjuds en ultraljudsundersökning som en del 
av mödrahälsovården. Den görs i graviditetsvecka 18-19. Varje 
undersökning som erbjuds är frivillig och alla har rätt att avstå. 
 
Syftet med undersökningen är att: 
 fastställa graviditetens längd och beräknad tid för förlossning. 
 se antalet foster. 
 upptäcka fostermissbildningar. 
 undersöka moderkakans läge. 
 
Att graviditetslängden är så säkert bestämd som möjligt kan ha 
betydelse för bedömningen om problem skulle uppstå senare i 
graviditeten. Det har visat sig att tidsbestämningen med ultraljud 
är mer tillförlitligt än om man beräknar graviditetslängden utifrån 
tidpunkten för kvinnans senaste menstruation. Det kan också, 
speciellt inför förlossningen, vara värdefullt att känna till om man 
väntar ett eller flera barn.  
 
Vad kan man upptäcka vid undersökningen? 
Vid cirka två på hundra ultraljudsundersökningar upptäcker man 
någon avvikelse hos fostret. Vissa avvikelser innebär att fostret 
inte kan överleva. Man kan också upptäcka missbildningar som 
medför att barnet överlever med handikapp, till exempel 
ryggmärgsbråck eller missbildningar som innebär att barnet efter 
behandling kan bli friskt, till exempel bukväggsbråck. I sådana fall 
kan diagnos före förlossningen förbättra vården av det nyföda 
barnet. Man kan också någon gång vid undersökning se avvikelser 
där man inte exakt kan säga vad de medför för barnets framtid.  
 
Vid undersökning av fostret upptäcks ibland förändringar som kan 
indikera att fostret har en kromosomavvikelse. I dessa fall ges 
information till de blivande föräldrarna och möjlighet till 
fosterdiagnostik diskuteras. 

Observera att könsbestämning inte ingår i undersökningen. 

Hur görs undersökningen? 
Diagnostiskt ultraljud bygger på ekolodsprincipen. Ljudvågor, 
med sådan frekvens att vi inte kan höra dem, leds in i livmodern 
med en dosa som förs över magen. Ekon som reflekteras 
behandlas i en dator och ger upphov till en bild på en skärm. 
Undersökningen görs av barnmorskor med speciell utbildning. Det 
finns i dag inga säkra hållpunkter för att undersökningen är 
skadlig för dig eller ditt barn. 
 
Praktisk information 
Anmäl dig via ankomstterminal vid entrén, ingång 95/96 och gå därefter 
till väntrummet för din mottagning, våning 3, fostermedicinska 
mottagningen. 
 
 Besöket är avgiftsfritt för dig som är skriven i Uppsala Län. 
 
 Medtag legitimation. 
 
 Reseersättning utgår inte. 
 
 Tänk på att vara ute i god tid, parkering och patientanmälan kan ta 

tid.  
 
 Ultraljudsbild kan du få till en kostnad av 50 kr. Denna kostnad 

kommer på faktura hem till dig. 
 
 Du får gärna ta med dig någon anhörig, men endast en person. 

Ultraljudet är en avancerad medicinsk undersökning som kräver stor 
koncentration av läkaren/barnmorskan.  
Därför kan barn inte följa med på denna undersökning.  

 
 Ibland behövs fortsatt undersökning hos en läkare och det erbjuds då 

inom någon dag.  
 
 Fotografering och filmning vid ultraljudsundersökning är ej tillåtet. 

 
 Vid sen ankomst kan tiden komma att ombokas. 


