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1. Kreatininprov innan kontraströntgenundersökning. Den enda
kontraströntgenundersökningen som väl egentligen är aktuell från JLC på
jourtid är flebografi, ultraljud är förstahandsmetod och kommer ju att
vara så. Det ska alltså inte behövas tas något kreatinin. Om man vet att det
kommer bli en kontrastundersökning kan man ta ett provrör här på
vårdcentralen och ta med så får patienten lämna in det på Kem lab. Kem
lab har jourtid fram till kl 21:00, en ringklocka där man kan lämna in
prover.
Om patienten kommer till röntgen för ultraljud och man sedan
bestämmer sig för att göra en flebografi så kan de ordna med
blodprovstagningen. För unga friska människor behövs ju inte heller
någon kreatininkontroll.
2. Röntgenremisser. I många fall kan man ju färdigbehandla patienten på
JLC med undantag av röntgenundersökningen. T.ex. vid
fotledsdistorsioner kan man om man nu beslutar att skicka patienten på
röntgen skriva att ”om skelettskada till akuten, annars hem”. Speciellt viktigt är
ju detta om undersökningen görs så att patienten inte kan komma tillbaka
efter kl 21:00. Röntgen är då i princip tvungen att skicka patienten till
akuten om det inte står att patienten kan gå hem vid normal röntgen.
Det finns kanske enstaka fall där patienten bör komma tillbaka efter
röntgenundersökning. Om detta kan ske innan kl 21:00 är det ju inga
problem, om röntgen kommer att ske så att patienten inte kommer
tillbaka innan kl 21:00 får man på röntgenremissen ange vart man ska
skicka patienten. Alternativet är ju i så fall att man ber patienten ringa till
ordinarie vårdcentral nästa dag och få svaret där.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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