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Känner du till ladan på andra sidan ängen?  
Det är där Lottie bor med sin familj. 

Lottie är uttråkad. Det är ingen som har tid att leka  
med henne. Blir du också uttråkad ibland? 

Kanske skulle hon utforska ladan litegrann – det skulle 
säkert liva upp saker och ting. Ladan visar sig vara full av 
intressanta saker så Lottie är definitivt inte uttråkad längre. 
När hon får syn på sin storebrors gamla skateboard måste 
hon bara ge sig ut på en åktur för att prova den!
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Lottie susar ned för gatan. Men – åh nej! Vad är det här?  
En lastbil rusar mot henne och Lottie har ingen aning om 
hur hon ska bromsa!

Lastbilen kommer närmare och närmare.

I allra sista sekund lyckas Lottie styra ned i diket vid  
sidan av vägen och tumlar av skateboarden. Allt hon  
ser är vita fluffiga moln som seglar över himlen. Sedan 
sticker lastbilschauffören fram huvudet och tittar  
oroligt ned på henne. 

 ”Lilla lamm, är du oskadd? Kan du höra mig?”

Han plockar fram sin mobiltelefon och  

slår siffrorna 112, för att kalla på en ambulans. 
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Iiihh-oooh! 
Ambulansen kommer i full fart med tjutande sirener  
och blixtrande ljus. 

Ambulanspersonalen undersöker Lottie noggrant,  
lyfter över henne på båren och vidare in i ambulansen. 

Strax därefter är de framme vid sjukhuset och Lottie rullas  
in på akutmottagningen.
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Lyckligtvis är hennes mamma redan där och väntar  
på henne. Lottie är så glad att se henne!  

Men – aj – hon har verkligen ont i vristen. 

Läkaren vet inte om vristen är bruten eller bara stukad. 
Läkare behandlar brutna och stukade vrister på olika  
sätt så för att ta reda på hur det ligger till ordnar läkaren 
en MR-undersökning.

Så här ser det  
ut på människor.Stukad vrist Bruten vrist i en skena
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”Vad är en MR-undersökning?” frågar Lottie.

Läkaren förklarar snällt: det är en magnetkameraundersökning. 
MR står för två ord: 

Magnetisk Resonans.
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Magnetkameran är en magisk bildgrotta. Inuti den finns en gigantisk 
magnet (det är därifrån det första ordet kommer). Den skyddas av  
ett yttre skal.

Magneten är jättestark och drar till sig allt som är gjort av metall. 

När man ska genomgå en MR-undersökning får man ligga på ett speciellt 
bord som mjukt glider in i den magiska grottan, precis som ett tåg som 
åker in i en tunnel. Inuti bildgrottan bor det magiska pysslingar som får 
arbete att göra när det är dags för en MR-undersökning. 
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N och S är de två motsatta 

polerna hos en magnet 
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De magiska pysslingarna har sina egna små magneter. De 
använder dem för att bestämma rytmen och volymen på 
undersökningen. Pysslingarna kan sätta på och stänga av 
de små magneterna och flytta runt dem i olika hastigheter. 

Det är ganska högljutt och låter ungefär som att någon 
sågar, bankar, eller slår på en trumma. Magneterna  
får alla våra små celler i hela kroppen att vakna.

När cellerna vill bli lämnade ifred skickar de ut  
signaler. Signalerna kallas för eko –

eller resonans (det andra ordet i MR!). 

Det hela upprepas många gånger och vissa  
undersökningar tar längre tid än andra. 
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Så här ser en människas vrist  
ut framifrån och från sidan
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När läkare ska leta efter något i människokroppen måste de fundera  
över var i kroppen det kan finnas och hur de ska hitta det. 

Föreställ dig att en liten pärla bakas in i en tårta. 

Du vet inte var i tårtan pärlan finns så för att ta reda på  
var den gömmer sig kan du skiva upp tårtan. 

De magiska pysslingarna och deras små magneter hjälper läkarna. 
Magneterna kan väcka olika delar av kroppen, till och med enskilda 
celler. Det gör det möjligt att skapa bilder som visar kroppen 
uppdelad i många lager. Lagren är ungefär som skivor av en tårta.

Signalerna som kroppen skickar ut under MR-undersökningen  
fångas upp av speciella mottagare. 

Mottagarna på en magnetkamera kallas för spolar. 

Vissa spolar placeras under din kropp och  
andra ovanpå. Vissa påminner om en  
strumpa eller en sko som du kan sätta  
foten i. Spolar kan bestå av rörliga  
delar som sitter ihop eller så kan  
de byggas ihop av separata delar  
som en byggsats.

För att inget ska nypa eller klämma dig  
placeras mjuka kuddar mellan dig och spolen. 

Spolar för vristen och foten 
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När signalerna har fångats upp av mottagarna 
skickas de vidare till snabba datorer som 
sorterar dem och sätter ihop lagren av bilder. 

Resultatet blir bilder från insidan av din kropp. 

Läkaren tittar på bilderna för att undersöka 
om allt är som det ska eller om det är något 
som inte står rätt till.
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Spole för skiftande magnetfält 

Spole för starkt  
statiskt magnetfält

Sändare av radiovågor  
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För vissa undersökningar behöver du också

en magisk brygd  

som kallas för ”kontrastmedel”. Brygden färdas runt  
i din kropp genom dina blodkärl och hjälper läkaren 
att se vilka celler som är friska och vilka som kan  
vara sjuka. 

Hur fungerar det?

Läkaren börjar med att sätta ett band ganska hårt runt 
din arm. Det är för att ska bli lättare att se blodkärlen 
under din hud.

Sedan rengör läkaren din arm och efter det känner du  
ett litet nålstick. Nu kan läkaren injicera den klara  
magiska brygden i din ven, det kommer inte kännas  
alls. När det är färdigt får du ett plåster på armen. 

En människas knä med kontrastmedel
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Innan du gör en MR-undersökning måste du se till att du inte  
har på dig eller har med dig något som innehåller metall.

Vissa personer har särskilda tandställningar på tänderna, 
hårspännen, glasögon, nycklar, mynt, fickknivar, klockor, 
mobiltelefoner, eller kort med magnetremsor…

Det är jätteviktigt att se till att all metall tas bort, om du  
har med dig något metallföremål in i kameran kommer  
det skapa sitt eget magnetfält och förstöra  
undersökningen.

Älvorna som jobbar på sjukhuset påminner  
Lottie om att lägga undan sina hårspännen  
och nycklar på ett säkert ställe innan  
undersökningen. 

I början är Lottie lite rädd för de konstiga omgivningarna  
och alla obekanta lukter och oljud. Men älvorna är snälla  
och tar bra hand om det lilla lammet,

och tack och lov är hennes mamma där också så allt  
kommer att bli bra.



18

Lottie går in i det mystiska rummet 

där magnetkameran står. 

Älvorna och pysslingarna är redan på plats där. Lottie 
är nyfiken på vad som ska hända härnäst. Älvorna ger 
henne hörlurar för att stänga ute oljudet som de 
magiska pysslingarna gör. Ibland får man öronproppar 
istället för hörlurar. Lottie får också en gummiboll att 
hålla i. Älvorna berättar för Lottie att hon kan klämma 
åt bollen om något är på tok, då kommer de höra ett 
ljud och komma in till Lottie på en gång för att se vad 
problemet är. 

Men det är väldigt viktigt att inte klämma  
åt bollen på skoj.

Då kan pysslingarna bli rädda och kanske till och  
med smita iväg. I så fall måste älvorna börja om  
från början med hela undersökningen. 
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Lyssna nu, det här är viktigt! 
Du måste ligga alldeles stilla  
under undersökningen. 

Om Lottie ligger helt stilla blir  
pysslingarna glada och bilderna  
kommer bli skarpa och bra.

Men om hon inte gör det kan de magiska  
pysslingarna inte arbeta ordentligt. Då blir  
bilderna suddiga och skivorna kommer  
inte passa ihop som de ska.  

Även fast läkaren är väldigt duktig kommer  
det vara omöjligt att se om Lotties vrist är  
bruten eller stukad om bilderna blir suddiga. 
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Läkaren tittar på  

bilderna på skärmen 

och ser att Lotties  

vrist är stukad.

Han sätter en skena  

på hennes ben så att  

vristen hålls stilla. 



23

Lottie kan inte föreställa sig hur det kommer bli 
att ha en skena på benet, hon som älskar att 
springa omkring och skutta över ängen. 

Men läkaren säger att hon måste vila  
sin skadade vrist i två veckor.  

Efter det kan hon hoppa och skutta  
runt så mycket hon vill.
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Vänta här, ängen bakom ladan ser helt annorlunda 
ut nu. Lotties storebror har gjort om den till en 
skatepark! Lottie hoppar upp och ned av lycka.

Vilken underbar överraskning!

”Det är för att du inte ska behöva åka skateboard på 
gatorna något mer”, viskar Lotties bror i hennes öra.

Nu kommer Lottie aldrig mer behöva vara uttråkad. 
Snart kommer hon susa upp och ned för ramperna 
som en riktig våghals, och när hon blir trött kanske 
hon får en kopp varm choklad av sin mamma.
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Den natten drömmer Lottie om att hon flyger  
till sjukhuset på sin skateboard för att vinka  
till läkaren och de magiska älvorna.

”Jag är så glad att jag mår bättre nu” 

mumlar hon i sömnen. ”Att åka skateboard  
är mycket roligare än att halta omkring.”



Lottie är ett äventyrligt litet lamm. Hon älskar 
att åka skateboard.

Men stackars Lottie var med om en olycka och 
kan ha brutit sin vrist. Nu haltar hon omkring 
istället för att springa och skutta. 

Lottie får åka till sjukhuset för att genomgå en 
MR-undersökning. 

Den här engagerande berättelsen förklarar för 
barn hur det är att göra en MR-undersökning 
på ett sätt som de förstår. 

Den här boken är framtagen i samarbete med 
Siemens Healthineers. 

För ytterligare information, besök
siemens-healthineers.com/mr

Beställningsnummer: A91MR-100-76X-53
Alla rättigheter förbehållna
© 2019 Rolf Vosshenrich, Sylvia Graupner 
Översättning: Amanda Ullvin, Siemens Healthineers 
Typografi: Claudia Oehm, Agentur Baumgärtner,  
Fürth, Tyskland


