
 

 

 

Hvad er en klinisk mammografi? 

En klinisk mammografi er en kombination af en lægeundersøgelse af brystregionen, en 
røntgenundersøgelse af brystet (mammografi) og eventuelt en ultralydsskanning, med eller uden 
en vævsprøve (biopsi). 

 

 

Hvad bruges undersøgelsen til? 
Klinisk mammografi bliver normalt foretaget for at se efter knuder i brystet. 

 

 

Hvordan skal du forberede dig til undersøgelsen? 

 Undgå fed creme, talkum og pudder på brysterne 

 Hvis du har brystimplantater eller er gravid, skal du oplyse om dette 

 Hvis du ammer skal brystet helst være tømt for mælk 

 Hvis du får blodfortyndende medicin, skal du oplyse om dette 
 

Hvis du er brystkræftopereret, vil undersøgelsen blive udført under hensyntagen til dette 
 

 

Hvordan foregår undersøgelsen? 

Ved mammografien bliver dit bryst presset mellem to plader. Der bliver taget to til tre 
røntgenbilleder af hvert bryst. For nogle kvinder kan det føles ubehageligt, at brysterne bliver 
klemt, men undersøgelsen varer kun få minutter af hvert bryst. 

 

Efter undersøgelsen får du foretaget en lægeundersøgelse samt ultralydsskanning af brysterne. 
 

 

Hvad hvis undersøgelsen viser noget? 
Hvis lægen finder en knude ved undersøgelsen, skal den oftest undersøges nærmere ved en 
biopsi. Alt efter hvordan knuden ser ud, bliver biopsien taget med det samme. 

 

 

Hvordan foregår biopsien? 
Prøven bliver taget med en nål under ultralydsskanning. Ofte bliver der lagt lokalbedøvelse forud. 
Der kan komme et blåt mærke og lidt hævelse, hvor biopsien er taget. 

 

 

Hvor længe varer undersøgelsen? 

Undersøgelse og ophold på afdelingen varer ca. ½ time. Hvis du skal have foretaget biopsi, kan 
opholdet blive lidt forlænget. Da det ikke kan forudses, hvornår der skal tages biopsier, kan der 
desværre opstå forsinkelser. 

 

 

Hvor får du svar på undersøgelsen? 
Undersøgende radiolog orienterer dig om resultatet, inden du går hjem. Resultatet sendes 
ligeledes til henvisende læge. Har du fået taget biopsi, vil du få tid til svar på det tilhørende 
sygehus. 


