
Välkommen till Evidia
Evidia driver moderna röntgenenheter  
på ett flertal platser i landet.
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Kvalitetsarbete
För att varje dag ge god vård och om-  
sorg krävs engagerade och kunniga 
medarbetare, men också verksamhets- 
ledning, planering och uppföljning på 
alla områden är betydande för patient-
säker vård och hållbar utveckling. Här 
ingår t ex medicinsk kvalitet, arbets-
metoder, kompetensutveckling och 
kundnöjdhet. 

Evidia har ett väl utvecklat lednings-
system som är certifierat enligt ISO 
9001 (kvalitet) och enligt 14001 (miljö).

Evidias enheter i Sverige
 

Våra undersökningar

• Magnetkamera (MR)  
 - även öppen

• Datortomografi 

• Konventionell röntgen

• Mammografi

• Ultraljud

• Bentäthetsmätning

Snabbt, enkelt och 
professionellt 

Vår verksamhet
Evidia är en av Sveriges största radio- 
logiproducenter och finns på ett flertal 
platser runt om i Sverige. Vi utför 
årligen cirka 500 000 radiologiska 
undersökningar med magnetkamera, 
datortomografi, konventionell röntgen, 
mammografi, ultraljud samt bentät-
hetsmätning.

Hög tillgänglighet
Med korta väntetider och snabba  
undersökningssvar vill vi hålla en hög 
servicenivå. Vår målsättning är att  
erbjuda tid inom en vecka till samtliga 
undersökningar. Till skelett- och 
lungröntgen har vi drop in, till övriga 
undersökningar behövs vanligtvis tids-
bokning. Remiss behövs för samtliga 
undersökningar.

Med hög teknisk standard, generösa öppettider 
och kompetent och engagerad personal kan vi 
erbjuda våra kunder ett professionellt och tryggt 
omhändertagande.

Vår erfarenhet – din trygghet
Hos oss möter du erfarna och omsorgs- 
fullt utvalda medarbetare, alla med god 
kunskap inom sitt specifika kompetens- 
område. Våra röntgensjuksköterskor 
och radiologer har specialistkompetens 
med mångårig klinisk erfarenhet och är 
i regel även specialiserade på specifika 
organområden.

Så här kommer du till oss 
Evidia arbetar på uppdrag av regioner, 
sjukhus, försäkringsbolag och privata 
kunder. För att komma till oss behövs 
remiss från läkare eller annan behörig 
vårdgivare. Förutsättningarna är olika 
inom regionerna, ibland kan vi behöva 
en betalningsförbindelse från hem- 
regionen. Ta gärna kontakt med oss för 
information om vad som gäller just dig.
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Evidia är en internationell radiologigrupp som finns  
i Sverige, Norge, Tyskland och Baltikum. Den svenska  
verksamheten finns på ett flertal platser från norr till söder.  
Med omkring 500 000 undersökningar per år är Evidia  
en av Sveriges största radiologiproducenter.

evidia.se
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