
 

2. Du har bokats in för besök på Diagnostiskt Centrum på Södertälje sjukhus 

Tid till sjuksköterska på Diagnostiskt Centrum: 
 
 
______________den ____ /____kl________ 

 

Tid till läkare på Diagnostiskt Centrum: 
 
 
______________den ____ /____kl________ 

 
 
Hitta till Diagnostiskt Centrum:  
Anmäl dig först i kassan/receptionen i sjukhusets entréhall och visa godkänd 

legitimation. Gå sedan till Diagnostiskt Centrum, hus 20, plan 4B som är en del 

av Medicin- och geriatrikmottagningen på våningsplanet.  

 

Kontaktuppgifter till sjuksköterska vid Diagnostiskt Centrum 
Telefon: 08-550 249 59. Telefontider:  
måndag – onsdag klockan 08-15.30, torsdag 09.00-15.30, fredag 08.00-14.30, 

lunchstängt 12.30-14.00. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnostiskt Centrum på Södertälje sjukhus 
 – information till dig som patient 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÖDERTÄLJE SJUKHUS – DIN NÄRA SPECIALISTVÅRD 

Fakta: 
Diagnostiskt Centrum erbjuder öppenvårdsutredning med kortast möjliga väntetid för 

patienter med ospecifika symtom som kan bero på cancer eller annan allvarlig sjukdom 

och för patienter med misstänkt metastas utan känd primärtumör. Utredningen sker 

enligt så kallat standardiserat vårdförlopp.  

 

Diagnostiskt Centrum på Södertälje sjukhus är det första i sitt slag i Stockholms läns 

landsting. Det drivs som ett pilotprojekt till årsskiftet 2016/ 2017 i samarbete mellan 

verksamhetsområdena Geriatrik/Medicin och Röntgen på Södertälje Sjukhus AB och 

Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland.  Projektet utvärderas i samarbete med 

Utvecklingsavdelningen på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting 

och LIME, Karolinska Institutet. Idén till Diagnostiskt Centrum är hämtad från Danmark.  
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Första besöket sker på Röntgen 
Före ditt första besök på Diagnostiskt Centrum kommer du att undersökas på 

Röntgen Södertälje sjukhus som samarbetar med Diagnostiskt Centrum för att din 

utredning ska kunna genomföras så fort som möjligt. Vid besöket på Röntgen kan 

därför röntgenläkarna eventuellt ändra redan beställd undersökning och/eller 

fatta beslut om kompletterande undersökningar.  

 

Efter genomförd undersökning på Röntgen träffar du en av sjuksköterskorna på 

Diagnostiskt Centrum som bokar in dig för läkarbesök och ger dig mer 

information.  

Ditt första besök på Röntgen och efterföljande besök hos sjuksköterska på 

Diagnostiskt Centrum tar tillsammans cirka 2-3 timmar. Vi strävar efter att erbjuda 

dig en tid hos läkare senast första vardagen efter ditt besök på Röntgen.  

 

Avsätt god tid, ta med närstående och något att äta! 
Eftersom du varit fastande inför röntgen är det bra att ta med något att äta efter 

undersökningen. Ingen cafeteria eller liknande finns i anslutning till Diagnostiskt 

Centrum eller på sjukhusområdet. 

 

Ditt första läkarbesök på Diagnostiskt centrum tar ca 2 timmar. Dina besök kan ta 

längre tid, hur lång tid det tar beror på om ytterligare undersökningar eller 

provtagning behöver göras. Vi rekommenderar dig att ta med en närstående som 

stöd som till exempel kan hjälpa till att komma vad som sägs vid läkarbesöket.  

 

Var tillgänglig 
Under din utredning på Diagnostiskt Centrum är det viktigt att du har möjlighet att 

komma med kort varsel och att du är tillgänglig på telefon. Sjuksköterskorna på 

Diagnostiskt Centrum kommer att fungera som samordnare för dina besök, 

provtagningar och undersökningar. De behöver därför kunna nå dig så att din 

utredning ska kunna genomföras så snabbt som möjligt. När utredningen är klar 

hjälper Diagnostiskt Centrum dig att komma vidare till rätt vård.  

 

Kostnad 
Ordinarie besökstaxa och frikort gäller. Vid uteblivet besök eller om du lämnar 

återbesök senare än fyra timmar före bokad tid debiteras du för besöket även om 

du har frikort. Anmäl dig i kassan vid alla besök. 

 

Utvärdering och forskning 
På Diagnostiskt Centrum genomförs utvärderingar och forskning. Information 

kring detta samt förfrågan om du vill delta kommer du att få vid ditt besök. 

Medverkan är självklart frivillig.   

Dina tider: 
Din sjuksköterska på Diagnostiskt Centrum kontaktar dig per telefon angående dina 

inbokade tider på Röntgen och Diagnostiskt Centrum. 

1. Du har bokats in för besök på Röntgen Södertälje sjukhus: 

 
 
______________den ____ /____kl________ 

 

Hitta till Röntgen: Hus 19, plan 3B 
Anmäl dig först i kassan/receptionen i sjukhusets entréhall och visa din legitimation. 

Gå sedan till Röntgen, hus 19, plan 3B och anmäl dig där.  

Vid frågor före undersökningen kan du kontakta Röntgen på telefon 08-550 245 33  

Vilka tider?  

 

 

Din beställda undersökning: 
 
   
                Datortomografi av lungorna och buken 
 

Förberedelser: 
Du får inte äta, röka eller snusa fyra timmar före undersökningen. Du får dricka klar 

dryck såsom vatten, saft, kaffe och te. Du kan ta dina mediciner som vanligt 

tillsammans med lite vatten. Om du är diabetiker och har frågor angående din 

medicinering vid fasta inför undersökningen ska du kontakta din diabeteskontakt. 

Innan undersökningen ska du även fylla i ett frågeformulär som lämnas ut på Röntgen. 

 

Undersökningen beräknas ta cirka två timmar. Under den första timmen kommer du 

att dricka kontrastmedel, därefter påbörjas undersökningen. Efter undersökningen 

stannar du kvar för observation i cirka 30 minuter.  
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