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Syfte
Rutin

Akuta röntgenundersökningar beställs via Cosmic.
Patient som ska genomgå skelett- eller lungröntgen akut skall komma till röntgen
inom 24 timmar efter att remissen är skriven. Om patienten väntas komma till
röntgen nästföljande dag skall remittenten ange detta tydligt i remissen.
Inför övriga undersökningar (ultraljud, CT, skintigrafi och MR) skall remittenten
telefonledes kontakta röntgen för att få en tid.
Se även Indikationsguiden för akuta undersökningar, röntgen under Medicinska
riktlinjer
Allvarligare sjukdomstillstånd
Om allvarligare sjukdomstillstånd kan befaras eller om frågeställningen gäller
tillstånd med risk
för akut försämring, skall patienten primärt remitteras till akutmottagning t.ex.
lungemboli, dissekerande aortaaneurysm eller hjärnblödning.
Fortsatt omhändertagande
Remitterande läkare skall planera för fortsatt omhändertagande av patienten innan
denna skickas till röntgen, exempelvis ordna med kryckor, elastisk binda, ge råd
om förhållningssätt, etc.
I anmärkningsrutan på remissen
I anmärkningsrutan skall anges vad som skall hända med patienten efter
röntgenundersökningen. (får gå hem om ingen fraktur, åter till vårdcentralen, etc.)
se också det särskilda dokumentet om ”Patienter remitterade till röntgen för misstanke
om fraktur”
I svar från röntgen
I svar från röntgen skall framgå att patienten har skickats vidare till exempelvis
ortopeden.
DVT misstanke
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Se avsnittet Flebografi under Medicinska riktlinjer

Roller och Ansvar
Uppföljning

Rutinen följs upp vartannat år eller vid behov.
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