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Ultraljudsundersökning av vener i nedre extremiteter 

på Hyvinge sjukhus 

 

Anvisning för undersökningar på 

remiss vid hälsovårdscentraler i 

samkommunen Keusote (Hyvinge, 

Träskända, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs 

och Tusby). 

Med hjälp av ultraljud är det möjligt att 

undersöka om det finns en blodpropp i nedre 

extremitetens vener. 

Ultraljudsundersökningen är smärtfri och ger 

inte upphov till exponering av strålning. 

Undersökningen utförs av en röntgenläkare 

eller utbildad ultraljudsskötare, det vill säga 

sonograf. 

Reservera cirka 1 timme för besöket. 

Undersökningen tar vanligen 20 minuter. 

En patient som behöver en brådskande 

undersökning kan tas in före dig. 

Undersökningsstället och anmälan 

Hyvinge sjukhus röntgen, P-våningen,  

Sjukhusvägen 1, Hyvinge 

tfn. 019 4587 2200, måndag–fredag 7.30–15 

Anmäl dig på röntgenavdelningen på P-

våningen. 

Före undersökning 

Du behöver inte förbereda dig för 

undersökningen. 

Under undersökning 

För undersökningen behöver du ta av dig 

ytterbyxorna. 

Du kan bara ha på trosor eller kalsonger. 

Under undersökningen ligger du på 

undersökningsbordet. 

Röntgenläkaren eller sonografen applicerar 

gel på huden och undersöker området med 

ultraljudsapparatens givare. 

Efter undersökning 

Din behandlande läkare informerade dig om 

hur du får instruktioner för eftervården. 

Annat att beakta 

Ta med dig FPA-kort eller identitetsbevis. 

Använd inte parfymerade produkter då du 

kommer till undersökningen. 

De ämnen som parfymerna innehåller kan 

orsaka allvarliga symptom hos andra 

personer. 

http://www.undersökningshuset.fi/
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Inga separata avgifter tillkommer för 

undersökningen. 

Avbokningar och ändringar 

Avboka din tid om du får förhinder. 

Ring röntgenavdelningen på Hyvinge sjukhus 

före den tid som var bokad för dig. 

Om du inte avbokar tiden kommer du att 

debiteras en straffavgift. 

Parkering och kollektivtrafik 

Hyvinkään liikenne-bussar stannar vid 

sjukhusgården. 

Med dem kan man åka till centrala Hyvinge, 

bland annat till järnvägsstationen, 2 gånger 

per timme. 

Det finns en taxistolpe framför sjukhusets 

huvudingång. 

I centrum finns en taxistation vid 

järnvägsstationen. 

Framför sjukhuset finns det ett område där 

besökarna kan parkera i fyra timmar med 

parkeringsskiva. 

I parkeringshuset med två våningsplan och 

bakom sjukhuset kan man parkera i 24 

timmar. 

Ytterligare information 

Om du behöver ytterligare anvisningar om 

undersökningen ringer du till 

undersökningsplatsen vardagar klockan 8–

15. 

Mera information om undersökningsplatser: 

Servicekarta. 

Patientanvisningar: hus.fi/bilddiagnostik. 

Läs mer i undersökningshuset 

undersökningshuset.fi >> Vanligaste 

bilddiagnostikundersökningar >> 

Ultraljudsundersökning. 

Titta på videor om undersökningar: 

youtube.com >> Tutkimukset minuutissa: 

ultraääni. 

Undertexter: svenska, finska, engelska.  

Ge respons 

Hjälp oss utveckla vår service. 

Du kan ge skriftlig respons i samband med 

besöket eller via internet på adressen 

hus.fi/sv >> Ge oss respons. 

 

 

http://www.undersökningshuset.fi/
https://servicekarta.hel.fi/search?q=hus%20bilddiagnostik
http://www.hus.fi/bilddiagnostik
http://www.undersökningshuset.fi/
https://www.terveyskyla.fi/tutkimukseen/sv/olika-unders%C3%B6kningar/vanligaste-bilddiagnostikunders%C3%B6kningar/ultraljud
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yLu03FHWXy8
https://www.hus.fi/sv
https://www.hus.fi/sv/patienten/patientguide/dina-rattigheter-som-patient/ge-oss-respons

