
Välkommen till 
Ultraljudsmottagningen 
för gravida 
Verksamhetsområde 
kvinnor och barn
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Vi är miljöcertifi erade 
enligt ISO 14 001

Södertälje Sjukhus AB 
Rosenborgsgatan 6-10

152 86 Södertäl je
Telefon vxl : 08-550 240 00

sodertal jesjukhus.se SÖDERTÄLJE SJUKHUS –  DIN NÄRA SPECIALISTVÅRD

 

Vill du veta mer 
om ultraljudsundersökningar eller rutiner och resultat? 
Här kan du få ytterligare information…

www.sodertaljesjukhus.se
www.nupp.se
www.gensvar.se
www.stralsakerhetsmyndigheten.se
www.sbu.se/ultraljud

Barnmorskorna på Ultraljudsmottagningen kan dagtid nås på telefon. 
Det går också att tala in ett meddelande på vår telefonsvarare.
Telefonnumren är 08-550 240 40 (direkt el telefonsvarare), 
08 – 550 240 00 (vx)

Antalet  parkeringsplatser vid sjukhuset är begränsat. Beräkna tid för det 
när du besöker oss!

Du hittar oss här:

Besöksparkering 
Följ skyltar 

Akutmottagning

Information sammanställd av Eva-Karin Envall

Telefon 08-550 240 40 (direkt, även telefonsvarare)
08-550 242 00 (vx)

Ingång genom huvudentrén hus 01. 
Ultraljudsmottagningen ligger på plan 05, 
ingång via avd 15.



Ultraljudsmottagning för gravida
På Ultraljudsmottagningen vid Södertälje sjukhus arbetar specialutbil-
dade barnmorskor med lång erfarenhet. Mottagningen är auktoriserad 
enligt Hälso- och sjukvårdsnämndens direktiv och har certifiering för 
KUB-undersökningar.

En ultraljudsundersökning är en avancerad metod att ställa diag-
nos  och den kräver barnmorskans/läkarens fulla koncentration. 
Undersökningen kräver remiss och ska alltid vara medicinskt 
motiverad.

Säkerhet och kvalitet

WHO:s riktlinjer för säkerhet vid ultraljudsundersökningar följs noggrant 
och mottagningen uppfyller ställda kvalitetskrav. 

Följande undersökningar utförs på mottagningen

• KUB-undersökning i graviditetsvecka 11+0 -13+6
 Kombinerad ultraljudsundersökning och biokemi (KUB) görs i tidig gra-

viditet och innebär en bedömning av risken för kromosomavvikelse hos 
fostret. 

 Undersökningen görs av barnmorska.

 En KUB-undersökning ger vägledning för beslut om fostervattenprov. Har 
kvinnan tidigt bestämt att  genomgå fostervattenprov görs inte KUB

• Ultraljud i graviditetsvecka 17-20
 Vid undersökningen bedöms graviditetslängd, antal foster och moderka-

kans läge samt fosteranatomin. Den inbegriper även s.k. soft markers som 
kan ha samband med vissa kromosomfel. Enstaka soft markers anses ej ha 
betydelse. Undersökningen görs av barnmorska, tar ca 30 minuter och är 
frivillig.

• Ultraljudsundersökning i sen graviditet

 I senare delen av graviditeten kan kontroll av fostrets storlek, tillväxt och 
läge göras. Vid behov görs även bedömning av moderkakans läge och fos-
tervattenmängd. 

 Undersökningen görs av barnmorska.

• Fostervattenprov (amniocentes) 
 Provet utförs av läkare på mottagningen från graviditetsvecka 15 på 
 följande indikationer 
  - om en KUB-undersökning visat hög sannolikhet för kromosomavvikelse
  - om kvinnan är 35 år eller äldre och inte vill göra en KUB-undersökning 
  - om det vid ultraljudsundersökning upptäckts en missbildning hos fostret
  - om man misstänker att fostret har en infektion som kan bedömas med 
    fostervattenprov

För samtliga undersökningar krävs remiss från mödravården. 

Läs mer om ultraljudsundersökningar under graviditet på www.1177.se

Bra att känna till
På Ultraljudsmottagningen tas du emot av   
den barnmorska som ska utföra undersök-  
ningen. 

Information om undersökningen ges av  
barnmorska eller läkare på mödrahälsovården. 

Tolk kan bokas vid behov 

En vuxen person förutom den gravida kvinnan 
är välkommen att vara med vid undersökningstillfället. 

Barn tillåts inte vara med eftersom undersökningen kräver full koncentra-
tion av ultraljudsoperatören. 

Filmning och fotografering vid undersökningen undanbedes.

Graviditet och barnafödande innebär en stor omställning. Oro för barnets 
hälsa och också för ansvaret att bli förälder är naturligt. Dessa känslor hör 
till omställningen och förberedelsen inför en ny livssituation.

Allt går inte att undersöka eller förutsäga med ultraljud. Ibland upptäcks 
avvikelser under graviditeten eller efter barnets födelse. Inga garantier kan 
ges för att allt är normalt även om det vid undersökningstillfället förefaller 
så.
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