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Formålet med under
søgelsen er at måle 
• Hvor meget urin blæren kan rumme 
• Med hvilken hastighed blæren 

tømmer  sig 
• Om blæren kan tømme sig helt

Hvornår laves 
undersøgelsen ? 
• Ved forundersøgelsen i ambulatoriet 
• I forbindelse med opfølgende besøg 
• Altid efter afløbsforbedrende 

operation , typisk 3 måneder  efter 
operationen

Forberedelse
Du skal møde med en god vand
ladningstrang. Er dette ikke muligt, 
kan du møde ½ time før og drikke 
ca. ½ liter inden undersøgelsen. Ved 
vandladnings trang bedes du hen
vende dig til personalet, så vil de 
anvise dig toilettet , hvor målingen skal 
foregå.

Hvordan foregår 
undersøgelsen ?
Du lader vandet i en tragt. I trag
ten sidder et måle apparatur, som 
måler urinstrålens hastighed og 
urin¬mængde. Dette optegnes på en 
papirstrimmel, som kan printes ud.

Efter vandladningen får du ultralyds
scannet blæren for at konstatere, om 
den er helt tom. Dette foregår ved, 
at du ligger på et leje, får lidt gel på 
huden over blæren og bliver scannet 
hen over blæren. Derved kan vi se, om 
blæren er helt tom.

Er der ubehag ved 
undersøgelsen ?
Nej. 

Svar på undersøgelsen
Ved samtalen med speciallægen efter 
undersøgelsen får du resultatet og 
aftaler evt. videre forløb.
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Patienttilfredshed
For at vi fortsat kan yde den bedste 
pleje, behandling og service, beder vi 
dig venligst udfylde vores tilfredsheds
undersøgelse, som du vil modtage 
på mail, såfremt du har givet tilladelse 
hertil. Såvel positiv  som negativ kritik 
er vigtig for os i vores bestræbelser  på 
at yde det bedst mulige  behandlings
forløb for vores patienter.

I alle afdelinger er der opstillet 
standere,  hvor vi spørger dig, om du 
vil anbefale AlerisHamlet til andre. Du 
afgiver dit svar med blot ét tryk på den 
smiley du synes passer bedst.

Eventuelle klager over dit forløb på 
AlerisHamlet beder vi dig venligst 
fremsende direkte til AlerisHamlets 
direktion, att. Den Virksomheds
ansvarlige læge, AlerisHamlet 
Gyngemose  Parkvej 66, 2860 Søborg.

Skulle du ikke ønske dette, kan du 
læse nærmere om klagemuligheder 
på Patientombuddets  hjemmeside:  
www.patientombuddet.dk. Her finder 
du vejledning og klageskema.

Ønsker du at søge om erstatning for 
fejl, du mener, der er begået, retter du 
henvendelse  til Patientforsikringen. 
Se vejledning og klageskema på  
www.patientforsikringen.dk.
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