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Diagnos, frågeställning

Anamnes, status

Läkemedel: Blodtryck:

Hjärta

Vilo-EKG 

Ortostatprov

Arbets-EKG

med spirometri

med oximetri

Långtids-EKG

1 dygn   2 dygn

Långtidsblodtryck

Ekokardiografi

Blodkärl

Arteriell utredning

Halskärl (carotis)

Venös utredning 

Insufficiens
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Lungor

Spirometri

Diffusionskapacitet
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Jag önskar att ni vid behov:

Kompletterar med ytterligare fysiologi

Remitterar vidare för kompletterande fysiologi

Utför kardiologisk bedömning

Utför ovanstående efter kontakt med mig  

KARDIOLOGISK BEDÖMNING KLINISK FYSIOLOGI  



Våra undersökningar

Vilo-EKG – ca 10 min
Registrering av hjärtats elektriska aktivitet med elektroder på
bröst, armar och ben. Ger information om hjärtats rytm och
tillstånd.

Ortostatiskt prov – ca 20 min
Registrering av EKG, puls och blodtryck i vila och stående
(7 min). Ger information om hur cirkulationen anpassas till
förändringar av kroppsläge. 

Arbets-EKG – ca 40 min
Registrering av EKG sker i vila och under arbete på en test-
cykel. Ger information om hjärtfunktion, kranskärl och lung-
funktion. Medtag lämpliga skor och kläder för cykling, samt
handduk. Duschmöjligheter finns efter utfört test. Undvik att
äta en stor måltid och att röka minst 2 tim före arbetsprovet.
Kontakta oss om du har någon infektion, ex förkylning, så
får du en ny tid för undersökning.

Långtids-EKG – ca 20 min
Registrering av EKG sker under 24-48 tim. Elektroder kopp-
las på bröstet som ansluts till en liten bärbar dosa. Ger in-
formation om det föreligger störningar i hjärtats rytm under
registreringsperioden. Återlämnas dagen/dagarna efter och
registreringen analyseras.

Långtids-blodtryck – ca 30 min
Registrering av blodtrycket under 24 tim. En blodtrycks-
manschett kopplas på armen och ansluts till en bärbar dosa.
Blodtrycket mäts automatiskt enligt förinställt intervall. Ger
information om blodtrycksnivåerna och hur dessa varierar
över dygnet. Återlämnas dagen efter och registreringen
analyseras.

Ekokardiografi – ca 30-60 min
Registrering av hjärtats rörlighet och dess olika strukturer.
En givare läggs mot bröstkorgen som sänder ut ultraljuds-
signaler till hjärtat. När dessa signaler reflekteras uppstår en
rörlig bild. Ger bla information om pumpförmåga och hjärt-
klaffarnas funktion

Carotisduplex – ca 40 min
Registrering av arteriellt blodflöde och utseende hos hals-
kärlen. En givare läggs mot halsen som sänder ut ultraljuds-
signaler till halskärlen. När dessa signaler reflekteras upp-
står en bild. Ger information om förändringar i kärlväggen
och blodflödet i kärlen.

Venös utredning – ca 30-90 min 
Registrering av venöst blodflöde. En givare läggs mot ben
eller arm som sänder ut ultraljudssignaler. När dessa signaler
reflekteras uppstår en bild av blodkärlen. Ger information
om venklaffarnas funktion och om det föreligger proppbild-
ning i blodkärlen.

Spirometri – ca 30 min
Registrering av lungvolymer och ventilationsförmåga. Du får
sitta in en glasbur och utföra ett antal olika andningsman-
övrar. Ibland ges en luftrörsvidgande medicin och under-
sökningen upprepas därefter. Ger bl a information om det
föreligger astma och om den förbättras av luftrörsvidgande
medicin. Undvik om möjligt att själv ta luftrörsvidgande
medicin undersökningsdagen.

Hitta till GlobenHeart
GlobenHeart ligger vid Globen, Arenavägen 33. 

Tunnelbana
Till och från Gullmarsplan Linje 17, 18 och 19. 
Var 3:e min.
Till och från Globen Linje 19. Var 10:e min.
Till och från Skärmarbrink Linje 17. Var 10:e min.

Buss
Ett flertal anslutningar till Gullmarsplan finns från
Söderort, Haninge och Tyresö. Kontakta SL för närmare
information tel 6000600 alt. 6001000 eller www.sl.se

Bil
2 garage med 1.700 p-platser i direkt anslutning.

Tag med remissen till undersökningen. Undvik att röka 2 tim före undersökningen på GlobenHeart. 
Tag dina mediciner som vanligt om ej annat anges.


