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Förberedelser inför gastroskopi 

Välkommen till endoskopimottagningen, USÖ  
Gå till: Entré B, ta hiss B1 till våning 1 och anmäl dig i kassan. Se karta på baksidan av 
detta brev.  

Besöket avser: Gastroskopi, vilket innebär bedömning av din matstrupe, magsäck och  
tolvfingertarm. För undersökningen ska du vara fastande, se bifogad bilaga.  
Du får besked om ev fynd, inremitterande läkare ansvarar dock för helhetsbedömningen 
av dina symtom. Det är svårt att bedöma med säkerhet hur lång tid det tar vid våra 
undersökningar beroende på vad man hittar. Detta gör att väntetid kan uppstå på 
mottagningen.   

Anhöriga hänvisas till väntrummet.   

Tolk: Behövs tolk, kontakta oss snarast.  

Ta med: Godkänd legitimation samt kallelse.  

Telefontid: Vi har telefontider varje dag som öppnar kl 08.00 för inbokning under dagen  
(flexitid) 019-6021879.  

Kontakta oss: Kontakta oss genom att logga in i våra e-tjänster på www.1177.se.   
Mer information finns på www.1177.se/e-tjanster. Vi omfattas av vårdgarantin.  
Vid uteblivet besök debiteras du med 200 kr.    
 

Förberedelser: 
Gastroskopi innebär att man med ett långt, böjligt kikarinstrument undersöker matstrupe,  
magsäck och tolvfingertarm.   

Du får inte äta efter kl 24.00 kvällen innan undersökningen.   

Klara drycker t ex kaffe, te, saft, klar buljong och söta drycker får du dock dricka fram till  
två timmar innan undersökningen.   
 
Det finns vissa tillstånd och sjukdomar som gör att magsäcken tömmer sig 
långsammare än normalt. Om du vet med dig att det gäller dig så kontakta oss innan 
undersökning för diskussion om ytterligare förberedelser krävs. 
Undersökningsdagen får du inte köra bil på grund av den bedövning som vid behov 
ges. 

Om det är något du undrar över eller om du vill ändra tiden är du välkommen att ringa oss  
på angivet telefonnummer. Om du ringer utanför telefontiden kan du lämna ett  
meddelande på vår telefonsvarare. 
 

OBS! Vårt sjukhus är rök- och parfymfritt.  


