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Inom odontologisk röntgen är berättigandebedömning aktuell inom följande
områden








Patienter
Den medicinska nyttan av den diagnostiska information eller det terapeutiska
resultat som uppnås med exponeringen för joniserande strålning ska överväga
den risk för skada som exponeringen medför.
Frivilliga försökspersoner
Nyttan av en medicinsk bestrålning av frivilliga försökspersoner inom ett
forskningsprojekt ska vara större än den risk för skada som exponeringen
medför. Projektet ska vara godkänt av Etikprövningsmyndigheten och den
dosrestriktion som satts för projektet ska respekteras.
Rättslig/försäkringsteknisk undersökning
Nyttan för personen eller samhället av en bestrålning i en rättslig undersökning
eller i ett försäkringstekniskt sammanhang ska vara större än den risk för skada
som exponeringen medför. Vid en rättslig undersökning motsvaras
berättigandebedömningen av åklagarens beslut om undersökning.
Anhörig eller annan person som hjälper och stödjer en patient
Nyttan för patienten och den anhöriga personen av en bestrålning ska vara större
än den risk för skada som exponeringen medför. Se även dokument Rutin för
strålskydd för medföljande vid röntgenundersökning (Platina ID 3530).

Ansvaret för berättigandebedömning ligger på utförande enhet (SSMFS 2018:5
kap 2, § 2). För undersökning med intraorala bilder utförs berättigandebedömning
av legitimerad tandläkare och för undersökning med intraorala bilder avsedda för
diagnostik av karies och parodontit kan berättigandebedömningen även utföras av
legitimerad tandhygienist.
Berättigandebedömning avseende extraorala röntgenundersökningar såsom
panorama och kefalostat utförs av tandläkare med av SSM godkänd
tilläggsutbildning för extraoral röntgen.
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Inom Käk- och ansiktsröntgen bedömer radiolog om inkommande remisser är
berättigade, remittenter ska dock ha beslutsstöd för att underlätta utfärdandet av
berättigade remisser.
Berättigandebedömningen innebär att ofullständiga eller oklara remisser, och
remisser som inte anses berättigade, återsänds till remittenten för klargörande eller
förändrad remiss. Dessutom skall möjligheten att använda en metod utan
joniserande strålning (MR, ultraljud, et c) alltid särskilt beaktas.
Nya metoder införs efter rådgörande med radiologisk och strålningsfysikalisk
ledningsfunktion. Se även dokument Rutin för anmälan av nya och förändrade metoder
inom strålningsverksamhet (Platina ID 34743). Radiologisk ledningsfunktion avgör
om de metoder som används i verksamheten är berättigade.
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