
      

    

               
             
     

             
             

      

            
    

             
             

            
         

                  
           

   

                   
    

      

          

  

Patientinformation 

Till dig som ska besöka Dagvård 
Hjärtcentrum 
Välkommen till drop-in-mottagningen Dagvård Hjärt 

Du är välkommen _______dag den _______ för en ny bedömning på Dagvården på Capio S:t 
Görans Sjukhus. Observera att angiven tid är när drop-in-mottagningen öppnar, du kan därför 
behöva vänta något under förmiddagen. 

Du kommer under förmiddagen att bedömas av en hjärtläkare. Ta med dig din senaste medicinlista 
samt identitetskort till besöket. Om du står på behandling av Waran - medtag ditt warankort. 

För dig som ska bedömas för elkonvertering: 

Du kommer under förmiddagen att bedömas av en hjärtläkare som bedömer om elkonvertering är 
rätt behandling för dig. 

Om detta bedöms aktuellt sker denna samma dag på drop-in-mottagningen. Du ska därför FASTA 
från 24:00 natten innan besöket på dagvården, till dess att hjärtläkaren bedömt dig på 
dagvårdsavdelningen och beslutat om behandling. Medicinerar du med Furix eller Digoxin, var 
vänlig avstå från dessa tabletter idag och i morgon. 

Är du diabetiker ska du EJ ta insulin eller tabletter samma morgon, ta med dig dina läkemedel för 
detta till besöket. Du behöver utöver detta inte göra några andra förberedelser. 

Så hittar du hit 

Du hittar oss på plan 0. Gå in via huvudentrén och gå rakt fram i korridoren. Vi finns på vänster sida 
av korridoren, se skyltar i taket. 

Välkommen! 
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[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.


		Kräver manuell kontroll: 0

		Manuellt godkänd: 2

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 4

		Godkänt: 24

		Underkänt: 2
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