Vævsprøve fra leveren (leverbiopsi)
Du skal have taget en vævsprøve (biopsi) fra leveren.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Ved en biopsi udtager vi et lille stykke levervæv.
Vævsprøven bruges til at stille diagnosen eller til at
vurdere effekten af den behandling, du har fået for din
leversygdom.

Kontakt os, hvis du får blodfortyndende medicin
Hvis du er i blodfortyndende behandling, skal du
holde pause med medicinen efter aftale med lægen.
Vær opmærksom på medicin

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN



Får du tabletbehandling mod sukkersyge, skal du
tage din medicin, som du plejer.

Du får taget blodprøver inden selve undersøgelsen,
hvis ikke de er taget dagen før.



Lægen, der har besluttet, at du skal til vævsprøvetagning, skal gerne have taget stilling til, om du
skal holde pause med blodfortyndende medicin,
inden du skal have taget vævsprøven. Hvis du
ikke har fået besked herom, skal du kontakte sekretæren senest 1 uge før undersøgelsesdagen
med henblik på regulering af den blodfortyndende
medicin.



Får du Plavix® (clopidogrel) eller Hjertemagnyl®,
skal du kontakte sekretæren senest 1 uge før undersøgelsen med henblik på, om du skal holde
pause med disse præparater.



Får du anden medicin, må du tage den om morgenen med lidt vand.

Du får også målt din puls og dit blodtryk.
Når vi har resultaterne på blodprøverne, tager lægen
en vævsprøve fra din lever. Det foregår ved hjælp af
en kanyle. Inden da er du blevet lokalbedøvet.
Ved undersøgelsen ligger du på ryggen med højre
arm under nakken. Lægen tager vævsprøven imellem
de nederste ribben i højre side. Huden over indstiksstedet desinficeres med sprit, og du får lagt lokalbedøvelse i det område, hvor lægen stikker dig. I forbindelse med anlæggelsen af lokalbedøvelsen vil du
føle, at det svier og spænder i huden, men denne fornemmelse vil hurtigt forsvinde. Du vil hele tiden
kunne mærke berøring, men ikke smerte.
Undersøgelsen varer med forberedelse cirka 30 minutter.
Komplikationer
I meget sjældne tilfælde (1-3 ud af 1.000 undersøgelser) kan der forekomme blødning eller udsivning af
galde i bughulen. Alle får en smule blødning ud på leveroverfladen. Det vil vise sig som smerter over leveren eventuelt med udstråling til højre skulder, når du
trækker vejret. I sværere tilfælde kan det blive nødvendigt at give væske eller blod. Kun i særdeles
sjældne tilfælde kan det blive nødvendigt at foretage
en operation for at standse blødningen. Ved galdeudsivning vil du få smerter.

Mød fastende til undersøgelsen
Du skal faste inden narkosen, så din mavesæk er helt
tom. Det er vigtigt, så der ikke opstår risiko for, at
mad i mavesækken kan løbe tilbage gennem spiserøret og ned i lungerne. Møder du ikke fastende, kan vi
være nødt til at aflyse din undersøgelse. Du skal derfor følge disse retningslinjer:


Du må ikke spise fra 6 timer inden undersøgelsen.
Du må heller ikke drikke mælkeprodukter eller
spise pastiller, bolsjer og tyggegummi.



Du må gerne drikke klare væsker indtil 2 timer før.
Det kan fx være vand, saftevand eller te og kaffe
uden mælk.

Følg disse retningslinjer, medmindre narkoselægen
har givet dig anden vejledning.
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EFTER UNDERSØGELSEN
Forbliv fastende i 2 timer
Efter behandlingen skal du faste i 2 timer.
Bliv i sengen i 6 timer
Efter undersøgelsen skal du ligge i sengen i 6 timer.
Du skal ligge på højre side, mens du hviler på en
pude.
De første 3 timer ligger du i Medicinsk Ambulatorium,
hvor du får målt puls og blodtryk med jævne mellemrum. Hvis det bliver nødvendigt, overflyttes du kortvarigt til Medicinsk Sengeafsnit M4.
Medicinsk Ambulatorium lukker klokken 15.00, og
herefter overflyttes du til Akut Sengeafsnit, hvis de 6
timers observation ikke er slut. Hvis der opstår komplikationer, vil du blive indlagt på Sengeafsnit M4.
Forvent at blive udskrevet samme dag
Som regel kan du udskrives samme dag til aftenstuegang, men du har mulighed for at komme tilbage, hvis
du får komplikationer i form af åndenød, svimmelhed
eller smerter.

Vær opmærksom på disse symptomer
I de første 24 timer efter undersøgelsen skal du kontakte din egen læge eller Lægevagten, hvis:


du bliver svimmel



du bliver utilpas



du får smerter



du får feber.

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN
Vi har svaret på vævsprøven i løbet af 10-14 dage. Vi
aftaler med dig, om du skal have svar per telefon, hos
din egen læge eller ved en samtale hos os.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os. Vil du vide mere om vævsprøve fra leveren, kan
du eventuelt læse mere på patienthåndbogen.dk. Søg
på: ’leverbiopsi’.

Tag hjem eller overnat på Patienthotellet
Når der er gået 6 timer, må du tage hjem, hvis:


du bor højst 30 minutters kørsel fra Regionshospital Nordjylland Thisted og har telefon

Kontakt



der er en voksen person til at hente dig og være
hos dig indtil næste morgen.

Medicinsk Ambulatorium
Tlf. 97 65 01 60
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.10 – 9.00, torsdag
dog 8.30 – 9.00
Alle hverdage også 13.00 – 14.30

Bor du mere end 30 minutters kørsel fra Thisted, eller
bor du alene, kan du overnatte på Patienthotellet med
en pårørende, eller du kan blive indlagt på Medicinsk
Sengeafsnit M4.

NÅR DU KOMMER HJEM
Tag smertestillende ved behov
Du kan opleve ubehag eller smerte i højre skulder
samt lettere smerter ved indstiksstedet efter undersøgelsen. Du kan lindre smerterne med smertestillende
medicin fra håndkøb.
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