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Vælg farveTil patienter og pårørende

Hvad er en leverbiopsi
En leverbiopsi er en undersøgelse, hvor man gennem huden udtager et lille stykke væv (biopsi) fra
leveren. Undersøgelsen foretages for at finde årsagen til leverproblemet.
 
Hvor foregår undersøgelsen
Du møder i Mave og Tarm Ambulatoriet. Her vil du blive gjort klar til undersøgelsen. Undersøgelsen
foregår på Røntgen Afdelingen. En portør vil køre dig til Røntgen Afdelingen i en seng. Efter
leverbiopsien, vil du blive kørt tilbage til ambulatoriet, hvor du vil blive observeret.
 
Hvad skal du være opmærksom på inden undersøgelsen
• Du skal have taget blodprøver før undersøgelsesdagen. Blodprøverne må max tages 3 dage før

undersøgelsen.
• Du må ikke spise eller drikke mælk de sidste 6 timer før undersøgelsen.
• Du må drikke vand, saftevand, juice, te og kaffe uden mælk indtil 2 timer før undersøgelsen.
 
Hvis du får blodfortyndende medicin
• Hvis du får blodfortyndende medicin, skal du holde pause med den. Lægen tager stilling til, hvor

mange dage før undersøgelsen. Vær opmærksom på, at Ibuprofen/Ipren, Kodimagnyl, Treo og
lignende NSAID-præparater også er blodfortyndende.

 
Hvis du har sukkersyge 
• Du skal vente med at tage din insulin eller tabletbehandling til efter undersøgelsen er overstået.
• Hvis du har mulighed for det, bedes du kontrollere dit blodsukker, inden du kommer til undersøgelsen.

Hvis du ikke har mulighed for det, bliver det kontrolleret i ambulatoriet.
 
Hvordan foregår undersøgelsen
Under leverbiopsien ligger du på ryggen eller vendstre side med højre arm over hovedet. Huden og
vævet i det område, hvor vævsprøven skal tages, lokalbedøves. Gennem huden udtages med en nål en
lille vævsprøve fra leveren. Du kan efter biopsien få smerter ved indstiksstedet med udstråling til højre
skulder. Dette går normalt hurtigt over.
 
Efter undersøgelsen
Du skal blive liggende i ambulatoriet til observation i 2-4 timer. Du får kontrolleret blodtryk og puls. De
første 2 timer skal du være fastende og ligge fladt i sengen. Hvis du er velbefindende efter
observationen, kan du tage hjem.
Du må ikke selv køre hjem, og du skal derfor arrangere, at du bliver hentet.
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Hjemme igen
Det er vigtigt, at du det næste døgn forholder dig i ro, du må ikke løfte eller anstrenge dig. Som regel
kan du genoptage dit arbejde dagen efter undersøgelsen. Du må ikke være alene det første døgn efter
leverbiopsien.
 
Komplikationer
Komplikationer er meget sjældne, men kan opstå. Der kan en sjælden gang (1:300) komme blødning
eller udsivning af galde i bughulen.
Hvis du inden for det første døgn efter undersøgelsen får svære mavesmerter eller besvimelsesanfald
skal du kontakte ambulatoriet eller vagtlæge.
 
Svar på undersøgelsen
Du vil blive indkaldt til svar ved en læge i ambulatoriet.
 
 


