
Information till Dig som ska 
undersökas med gastroskopi 

Kvalitet genom specialisering 



Vad är gastroskopi?

Vid undersökningen ska Du vara fastande. Detta innebär att Du 
inte får äta senare än 6  timmar före undersökningen! Men 
klara drycker till exempel saft, the och kaffe utan mjölk, får intas 
fram till 2 timmar före. I samband med besöket får Du fylla 
i en hälsodeklaration. Om Du är hjärtklaffopererad vill vi att Du 
kontaktar oss så fort Du får kallelsen! Gäller det en vanlig 
gastroskopi utan planerad behandling (såsom borttagande av polyper, 
vidgning av förträngning) går det bra att fortsätta ta blodförtunnande 
mediciner t.ex. Trombyl, Plavix eller Waran. Tveka inte att ringa och 
fråga oss om Du är osäker!

Du får först dricka läkemedlet Minifom som minskar mängden bubblor 
som kan bildas när luft blåses ner i magsäcken. Vill Du vara vaken 
sprayas även svalget med lokalbedövningsmedel för att minska besvär 
man kan uppleva när man för ner gastroskopet i matstrupen. Du ligger 
på vänster sida och en bitring (plastskydd för tänderna) placeras mellan 
tänderna och fästes med ett gummiband runt nacken. Gastroskopet förs 
in i munnen och leds via svalget ner i matstrupen till magsäcken och 
tolvfingertarmen. Via gastroskopet kan man förutom att inspektera de 
inre väggarna även ta vävnadsprover och utföra vissa behandlingar till 
exempel vidga förträngningar eller ta bort polyper.

Enbart lokalbedövningsmedel i svalget fungerar bra för 1 - 2 av 
10 som genomgår gastroskopi men majoriteten tycker att det är en 
ganska besvärlig undersökning. Vi rekommenderar därför de allra 
flesta att få sova med hjälp av det mycket kortverkande 
narkosmedlet propofol. Detta gäller om man inte har något 
sjukdomstillstånd som medför ökad risk i samband med narkos, 
till exempel aktuell hjärt- eller lungsjukdom eller vissa allergier. 
Kvaliteten på undersökningen blir dessutom oftast bättre i narkos och 
undersökningen mycket lättare för patienten.

Gastroskopi innebär att man inspekterar matstrupen, magsäcken 
och övre de-len av tolvfingertarmen. Undersökningen ger mycket 
värdefull information om organens utseende från insidan, och 
ger också möjlighet att ta prover från slemhinnan. Ett gastroskop, 
en tunn böjlig slang med en inbyggd kamera,  används.

Vilka är förberedelserna?

Hur går undersökningen till?

Kan man få lugnande medicin eller narkos?



Hur lång tid tar det?

Är Du under narkos märker Du ingenting under själva 
undersökningen. För att kunna se väggarna i organen ordentligt blåser 
man in luft. Detta gör att man ibland kan känna sig uppblåst i buken 
efter undersökningen. Detta går över på några timmar. Är Du vaken, 
kan Du i samband med att gastroskopet förs ned, känna obehag i 
form av ökad salivbildning, klump i svalget och tendens till 
ulkning. Dina andningsvägar är alltid öppna och Du kan alltid 
andas som vanligt. Skulle det vara aktuellt att ta vävnadsprover 
gör detta inte ont då magslemhinnan saknar smärtnerver.

Du får reda på resultatet av undersökningen så snart Du är klar och 
vaken.  Om vävnadsprov tagits kommer Du att få svar på detta via 
brev, telefon eller vid ett återbesök på mottagningen.

Har du oväntade besvär under första dygnen efter undersökningen eller 
om du tycker något är oklart, vill vi att Du ringer oss på telefon: 
046-335455 vardagar mellan klockan 08:15 - 10:45 eller 13:00 - 15:00

Hela besöket tar 1 - 1,5 timme om man fått narkos. För de som 
endast vill ha svalgbedövning cirka 30 minuter. Observera att Du 
inte får köra bil, cykla eller göra något annat som kräver skärpt 
uppmärksamhet samma dag och kväll om Du fått narkos! Efter 
narkos kan det, beroende på vilket arbete man har, ibland vara 
olämpligt att arbeta vidare den dagen. Det går i allmänhet mycket bra 
att åka hem med allmänna kommunikationsmedel.

Vad ska Du tänka på efter undersökningen?

Medicinska eller andra frågor?

Om Du varit sövd kan Du äta och dricka direkt efter att du vaknat. 
Har Du endast valt bedövningsspray i halsen får Du vänta cirka en timme 
innan Du kan äta eller dricka. Detta för att bedövningen i svalget gör att 
det finns en risk att man få ner mat och dryck i luftstrupen. 
En viss obehagskänsla i svalget kan kvarstå något dygn 
framöver. Observera! Har du fått lugnande medicin eller narkos 
får du inte köra motorfordon, cykla eller göra något annat 
som kräver skärpt uppmärksamhet samma dag och kväll.

Gör det ont?

När får jag svar på undersökningen?



Välkommen till GHP Gastro Center Skåne!
Vi finns i södra Lund på Sankt Lars området, en hundraårig 
parkmiljö som ligger i direkt anslutning till Lunds södra 
infart cirka 10 minuters cykelväg från centrum och 
centralstationen och 15-20 minuters bilväg från centrala Malmö.

Vägbeskrivning
Från E6 avfart Lund/Lomma, kör mot Lund och följ skyltar mot Lunds södra 
infart. Tag till vänster mot företagspark och Sankt Lars området. 
Från väg 108, Trelleborg, Staffanstorp, Sturup, passera över E22 och kör rakt 
fram i nästa rondell efter 50 meter ta till höger mot företagspark och Sankt 
Lars området. 
Från Malmö E22, kör av Lund södra, till vänster över E22 och rakt fram i nästa 
rondell efter 50 meter till höger mot företagspark och Sankt Lars området. 
Buss nr 6, går från Lunds centralstation till Sankt Lars ändhållplats och kliniken 
ligger precis över gatan från hållplatsen.

GHP Gastro Center Skåne
Sankt Lars väg 45B. Reception våning 1.

Telefon: 046-335450. Telefon: Skopimottagningen 046-335455
För mer information besök vår hemsida:  www.gastrocenter.se
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