
I Malmö Entré pågår nu de sista byggnationerna samt in-
stallationer av toppmodern utrustning. Här kommer vi att 
utföra konventionell röntgen, datortomografi, magnet-
kameraundersökningar (1,5 och 3Tesla) och ultraljud. Fr o m 
1 december tar vi emot remisser och fr o m 15 december, då 
vi har driftstart, är även drop-in patienter för konventionell 
röntgen välkomna.

Hög tillgänglighet
Med korta väntetider och snabba undersökningssvar vill vi 
hålla en hög servicenivå. Till skelett-och lungröntgen har vi 
drop-in, övriga undersökningar tidbokas. Vid önskemål om 
akuta undersökningar kontakta enheten. 

Snabba svar – akuta svar
Vår målsättning är att alltid lämna snabba remissvar men 
önskas akutsvar tillbaka med patienten var vänlig och 
notera det på remissen.

Remittering 
Evidia Malmö Entré Röntgen 
Hit skickas remisser som går under avtal Region Skåne.  
Om ni har möjlighet att skicka elektroniska remisser till 
sjukhusen i region Skåne idag så kan ni även skicka 
elektroniska remisser till Evidia Malmö Entré (via SOM). 
Om ni inte kan skicka elektroniskt får ni istället skicka 
pappersremiss.

Evidia Hyllie Röntgen 
Hit skickas remisser för privatbetalande, försäkringsbolag 
etc. Remisser kan tas emot från den 19 december.  
Konventionella röntgenundersökningar utförs från den  

22 december, magnetkameraundersökningar utförs från 
den 16 januari. Elektroniska remisser och svar kan med 
fördel användas. Kontakta pacsris@evidia.se för att få hjälp 
med att komma igång med e-remisser.

Se bilder och läsa svar via XERO 
För våra remittenter kan vi erbjuda en tjänst för att se bilder 
och läsa svar på undersökningar som har utförts vid Evidia.
För att se undersökningar som utförs vid Evidia Malmö Entré 
Röntgen behöver man dock skriva in i remissens Frågeställ-
ning/Anamnes att ni önskar detta. Personal länkar sedan 
bilder och utlåtande så snart utlåtandet är signerat. 
Kontakta pacsris@evidia.se om ni önskar åtkomst till Xero.

Varmt välkommen med din remiss till oss!  
Har du frågor kontakta oss gärna.

Rebeka Gregov Christer Ström 
enhetschef verksamhetschef 
Mobil: 073-582 82 86 Mobil: 070-712 97 35  
rebeka.gregov@evidia.se christer.strom@evidia.se
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Evidia öppnar i Malmö Entré

Evidia Malmö Entré Röntgen

Fredsgatan 12, 212 12 Malmö  
Tel bokning: 040-619 69 50 
Tel vårdgivare: 040-619 69 51   
Fax: 010-451 66 61 
Mail: malmoentre@evidia.se

Evidia Hyllie Röntgen

Stationstorg 2, 215 32 Malmö  
Tel bokning: 040-619 69 80 
Tel vårdgivare: 040-619 69 81
Fax: 010-451 60 97   
Mail: hyllie@evidia.se

Evidia finns på ett flertal platser i Sverige och totalt utför vi cirka 500 000 undersökningar årligen med  
magnetkamera, datortomografi, konventionell röntgen, mammografi, ultraljud samt bentäthetsmätning. evidia.se

I nybyggda lokaler kommer Evidia att driva öppenvårdsradiologi på uppdrag 
av Region Skåne. Driftstart är den 15 december 2022. Uppdraget omfattar 
radiologiska undersökningar till Region Skånes verksamheter och de verk-
samheter som har avtal med regionen (i de fall avtalen så tillåter). Avtalet 
avser såväl elektiva som akuta undersökningar.

Öppettider, se www.evidia.se


