Helsespråk
til besvær

Hvordan kan et viktig dokument
fra helsesektoren redesignes slik
at budskapet blir tydeligere for
flere pasienter?

Innkallingsbrev Binyrebarkscintigrafi Skjema
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Velkommen til Sykehuset i Vestfold

Vi har mottatt henvisning fra dr. <23, Henvisende lege>
Du har fått time til <15, Innkalt for undersøkelse>,
<18, Innkalt til ukedag> den <17, Innkalt til dato> kl. <19, Innkalt til tid> og 5
dager etter______________________
Hvis tiden ikke passer, vennligst gi oss beskjed så snart som mulig.

Hei Per!
Velkommen til Sykehuset Vestfold

KORT INFORMASJON OM UNDERSØKELSEN:
Første dag får du et stoff som skal binde seg til binyrene. I tillegg må man ta tabletter
Vi har mottatt
henvisning
fra din
dr. Jensen.
(kaliumjodid)
som skal
forhindre opptak
avlege,
det radioaktive
stoffet i
skjoldbruskkjertelen. Etter 5 dager blir det tatt bilder av binyrene. Dagen før
fotograferingen må tarmen tømmes. Medikamenter for tømming kjøpes på apoteket.
Instruksjon
for tarmtømming
vedlagt.
En kaliumjodidtablett
er vedlagt.
Den skal
kl13:00
og Onsdag 28/5
kl 14:00.
Din time
er: Fredager23/5
taes dagen før du kommer inn for injeksjon av det radioaktive stoffet.
Resepsjonen
Nukleærmedisinsk avdeling,
Oppmøte:
DU SKAL VÆRE FASTENDE
Vestfold
Hvis du av medisinskeSykehuset
årsaker mener
det er nødvendig med drosje til sykehuset, ta
kontakt med henvisende lege og spør om mulighetene for å få en drosjerekvisisjon.
Det vil ikke foreligge noe svar undersøkelsesdagen. Dette vil bli sendt til henvisende
lege i løpet av noen dager.
Kan du ikke møte?
Undersøkelsen koster kr <14, Tlf telefontid>. Det tas forbehold om eventuell
Hvis tidspunktet ikke passer, vennligst gi oss beskjed så snart som
prisendring.

mulig på tlf.: 33 34 30 84. Hvis du ikke møter til timen uten å si ifra
Hvis til
duNukleærmedisinsk
ikke møter til timen uten
å si i fra
Nukleærmedisinsk
blir timen
avdeling,
måtildu
betale kr 314,-. avdeling,
Dette gjelder
belastet
med
314,-.
Dette
for barn
under 16 år og de som har frikort.
også
forkrbarn
under
16gjelder
år og også
de som
har frikort.

Hvis du ikke kan møte: Ring Nukleærmedisinsk avdeling tlf. 33 34 30 84
Overvåkningsutstyr i sikkerhetskontrollene på flyplasser og i offentlige bygninger har
Om
nå blitt
såundersøkelsen
følsommt at de kan reagere på stråling fra radioaktive legemidler. Skal du
gjennom
en sliktime
kontroll
innen23.5
de første
etter
undersøkelsen,
duskal
På første
fredag
vil dutre
få månedene
injeksjon av
et radioaktivt
stoffmå
som
be om
å få en
fra avdelingen på at du har vært til en nukleærmedisinsk
binde
segbevitnelse
til binyrene.
unfersøkelse.

Dagen før denne timen, altså torsdag 22.5 må du ta en tablett (kalium-

Med hilsen
jodid). Denne forhindrer opptak av det radioaktive stoffet. Fortsett å ta
NUKLEÆRMEDISINSK LABORATORIUM
tablettenSykehuset
hver dag til
og med 28. mai
har parkeringshus. Parkering mot betaling.

Dagen før andre time den 28.5, altså tirsdag 27.5. må tarmen tømmes.
Medikamenter for tømming kjøpes på apoteket. Du skal også faste 24 timer
før timen. Det vil si at du ikke kan spise etter kl. 14:00 tirsdag den 27.5.
Ved andre time den 28.5 blir det tatt bilder av binyrene.
Dag 1- 5

Dag 2

Dag 4

Ta tablett

Få radioaktivt stoff

Faste

Sykehuset i Vestfold HF
Klinikk Medisinsk
Diagnostikk
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Dag 5

Tøm tarmen
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1.00
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