Remiss, fysiologisk utredning

Avsändare/Svarsmottagare/Kombikakod (fullständig adress)

Personnr, Namn, Adress, Telefonnr, Mobilnr

Telefonnr för akutkontakt

Telefaxnr

Akut

Remissdatum

Capio S:t Görans Sjukhus
Fysiologiska kliniken
112 81 Stockholm
Tel. Internt 08-58701515 Patient: 08-58701550
Tidsbokning: Fax 08-58701937
Akut ultraljudsbokning: Tel 08-58702388 Telefax: 08-58701928

Hjärta

Blodkärl

Bokad tid

1567
ISO/IEC 17025

dagen

/

kl

dagen

/

kl

Ankomstdatum

Lungor m.m.

Mag-tarmkanal

Vilo-EKG

Perifer cirkulationsutredning

Spirometri

Arbetsprov, cykel

Gångprov med vristtryck

Diffusionskapacitet

Esofagusmanometri
Långtidsregistrering esofagus pH

Arbetsprov, gångmatta

Provokationstest (Metakolin)

Anorektal manometri

Ortostatiskt prov

Duplex, senor

Blodgasanalys

Långtidsregistrering, EKG

Duplex, carotis

Sömnapnédiagnostik

Långtidsregistrering, blodtryck

Duplex, artär

Behandling sömnapné

TILT-test

Duplex, graft

Ekokardiografi, standard

Duplex, veninsufficiens

Ekokardiografi, riktad

Duplex, venmapping

Koncentrationsförmåga (Minirin)

Stressekokardiografi

Duplex, ventrombos

Transesofageal ekokardiografi

Duplex, perforantmarkering

Glomerulusfiltration (Iohexol)
Aktuellt S-Kreatinin............μmol/l

Övrigt
Compartmenttryckmätning

Njurar

Särskilda önskemål

Blodsmitta

Hb...............g/l

Blodtryck

EEG
EEG, sömn

Föregående undersökning

Tolk, språk

Återbesökstid

Längd

Vikt

typ: .............................................
Diagnos, frågeställning (Vänligen texta!)

För mer info, se baksida.

1802-02D

Nässjötryckeriet AB

Anamnes, status

Relevanta läkemedel
β-blockad

Digitalis

Annat: ...........................................................
Remissnr

Svar: Se bifogat utlåtande
Undersökningsdatum

Sign

ID-kontroll

ID-kort/ID-band

Känd

Ej ID

Utebliven

För ackrediteringens omfattning se hemsidan www.stgoran.se/medicinskservice/kliniskfysiologi.
Nedan följer en kort kom-ihåg-lista med upplysningar för undersökningar på Fysiologiska kliniken, Capio S:t Görans Sjukhus.
För utförliga beskrivningar av våra undersökningar hänvisas till vår Kundinformationspärm.
Besöksadress: Sömnverksamheten Finsens väg 3. Telefon för patienterna: 08-58 70 15 50.
Glöm ej att ange din kombikakod. Vid felaktig eller utebliven kombikakod fördröjs tidbokningen.

Undersökning

Tidsåtgång

Undersökning

Tidsåtgång

Vilo-EKG

ca 10 min

ca 1 tim

Arbetsprov
Ange om tolk behövs. Vi ser helst att anhöriga inte tolkar.

ca 1 tim

Duplex, venmapping
Ange vilket ben som ska markeras samt hur vi ska gå vidare
om vi ej hittar lämpligt kärl.

Ortostatiskt prov. Stående 8 min.
TILT-test (på tippbräda) 45 min.

ca 30 min
ca 1 tim, 45 min

Duplex, ventrombos
Detta är en akutundersökning, men måste ändå tidsbokas.

ca 1 tim

Långtidsregistrering, EKG
Om patienten har pacemaker måste detta anges
samt specificeras.

(per gång för hämtning och lämning)

Duplex, perforantmarkering
Utmarkering av kända perforanter eller varicer inför op.
Ange operationsdatum.

ca 30 min

Spirometri
Ange om tolk behövs. Vi ser helst att anhöriga inte tolkar.

ca 1 tim

Diffusionskapacitet
Ange aktuellt Hb på remissen.
Ange om tolk behövs. Vi ser helst att anhöriga inte tolkar.

ca 15 min

Provokationstest (Metakolin)
Utföres efter tidigare spirometri undersökning.

ca 1 tim

Blodgasanalys
Även under arbetsprov.

ca 30 min

Sömnapnédiagnostik

(per besök)

Behandling sömnapné
Inprovning
Rådgivning
nCPAP kontroll / kontroll apnéskena

ca 1½ tim
1-1½ tim
45 min

Långtidsregistrering, blodtryck

ca 30 min

ca 30 min
(per gång för hämtning och lämning)

Ekokardiografi
a) standard
b) riktad
Riktad undersökning: T ex perikardvätska,
vänsterkammar-storlek och EF.
Vitiebedömning ingår ej.

Stressekokardiografi
Provokation med arbete eller läkemedel.
Önskvärt är att arbetsprov och vanlig ekokardigrafi är
utförda innan.
Sätt ut ev betablockad samma dag som us.
Ange om tolk behövs. Vi ser helst att anhöriga inte tolkar.

ca 60 min
ca 40 min

1-1½ tim

Transesofageal ekokardiografi (TEE)
Patienten fastande 4 tim före samt 2 tim efter
undersökningen.
Vid sedering får patienten inte köra bil inom 5 tim efter
undersökningen.
Om Waranbehandling: ange aktuellt PK-värde (INR).
Ange om tolk behövs. Vi ser helst att anhöriga inte
tolkar.

ca 1 tim

Perifer cirkulationsutredning

ca 1½ tim

Urinkoncentrationsförmåga (Minirin)
Total törst 12 timmar före undersökningens början samt
återhållsamhet med dryck efter undersökningen.

ca 30 min

3 tim

Glomerulusfiltration (Iohexol)
ca 4½ tim
Ange aktuellt (högst 1 mån) serumkreatininvärde på remissen.

Gångprov med vristtryck

ca 1 tim

Duplex, senor
På frågeställning om kärlinväxt föreligger i sena fr. allt
Achilles- eller Patellarsena.

ca 30 min

Duplex, carotis
Ultraljudsundersökning av halspulsådrorna.

ca 1 tim

Duplex, artär (extremitet, buk eller njurar)
Vid undersökning av kärl i buken ska patienten vara
fastande från 24.00 kvällen före. Gäller ej diabetiker!
Ange om ett eller båda benen ska undersökas.

1-1½ tim

Duplex, graft
Ange operationsdatum och kort op-berättelse på
remissen.

ca 1 tim

Duplex, veninsufficiens
1-1½ tim
Ange om ett eller båda benen ska undersökas.
Bilat undersökning medför vanligen 2 undersökningstider.

Esofagusmanometri och
långtidsregistrering av esofagus pH
Dag 1 esofagusmanometri och nedläggning av pH-kateter.
Dag 2 demontering av pH-kateter.
Syrahämmande medicin ska sättas ut före undersökningen.

ca 1 tim

Magsaftsekretion

ca 4 tim

Anorektal manometri

ca 45 min

Compartmenttryckmätning

ca 1 tim

EEG
För inneliggande patienter:
Ange hur snabbt ni vill ha svar (prisskillnad).
Akutsvar: Inom 2 timmar.
Annars dagen efter.

ca 1 tim

EEG, sömn
Patienten ska vara vaken hela natten före undersökningen.

ca 1½ tim

ca 15 min

