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Beställning av undersökning på 
Röntgenavdelningen i narkos 
 

Berörda enheter:   

Detta är en rutin för beställningar av undersökningar i narkos på Röntgenav-

delningen vid Sunderby Sjukhus. 

MR undersökningar blir utförd i narkos endast vid Sunderby Sjukhus. 

Övriga undersökningar kan utföras i narkos eller med lättare sövning på 

samtliga sjukhus, men då efter speciellt avtal med lokal narkosavdelning. 

Generellt:  

Rutinen gäller alla modaliteter där det finns behov av lättare sövning eller 

narkos dvs. MR, DT, ultraljud, genomlysning, perifer angiografi eller kon-

ventionell undersökning. 

Remittent: 

 Remittenten fyller i operationsanmälan elektroniskt i Provisio. 

För MR välj åtgärdskod AV023 (Magnetresonanstomografi, UNS) - 

För övriga undersökningar på röntgenavdelningen välj åtgärdskod 

ZV037 (Radiologisk undersökning i narkos). 

 

 Remittenten är ansvarig för att patienten/vårdnadshavare fyller i föl-

jande frågeformulär innan narkos: 

o Min Hälsa (gäller alla patienter)  

o MR-frågeformulär (gäller endast vid MR) 

o DT-frågeformulär (gäller endast vid DT med intravenös 

kontrast) 

Frågeformulär skrivs ut, fylls i och skannas in i Mediaarkivet. 

 

 Remittenten är ansvarig för att Kreatinin blir beställd innan DT 

undersökning med intravenös kontrast. 

 

 Remittenten skriver röntgenremiss där det tydligt ska framgå att 

Provisio-anmälan är skickat, vilka frågeformulär som är ifyllda och 

om Kreatinin är beställ (om aktuellt). Om detta inte står i röntgen-

remissen kommer remissen att returneras. 

Prioriterande radiolog 

 Radiologen markerar remissen med flaggan i samband 

med ordinär berättigandebedömning och prioritering.  

https://insidan.nll.se/Vardens-arbetsatt/Specialistsjukvard/Dagkirurgi/Dagkirurgisk-Enhet---Gallivare/Patientinformation---DKE/Min-halsa/
https://samarbeta.nll.se/producentplats/div-ls-bas-radlan/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=lsradlan-4-1510
https://samarbeta.nll.se/producentplats/div-ls-bas-radlan/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7b5bd3433c-730e-4229-bd2e-1d3daea6051a%7d&action=default
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Tidbokning BFM 

 Tidbokningen bevakar arbetslistan med flaggan  

 Kontrollerar att operationsanmälan i Provisio är gjord (VAS > Integ-

rationer > Proviso > Startsida) 

 Kontrollerar att hälsodeklarationen ”Min Hälsa” är inskannat i Me-

diaarkivet (VAS > Integrationer > Mediaarkivet > Visa media > Byt 

vårdenhet > Vårdenhet > Alla > OK) 

 Kontrollerar att MR-frågeformulär eller DT-frågeformulär (om ak-

tuellt) är inskannat i Mediaarkivet. 

 Om Provisio-anmälan, formuläret ”Min hälsa”, andra aktuella fråge-

formulär eller information om Kreatinin (om aktuellt) saknas ska 

bokaren returnera remissen. Tidsbokaren beskriver i remissvaret vad 

som saknas. 

 Kontakta narkos för att samordna en tid. 

 

Länkar till andra liknande dokument i VIS: 

AnOpIVA och Barnkliniken på Sunderby Sjukhus har skapat dokument som 

beskriver i detalj hur man beställer narkos: 

 Flöde MR-Röntgen-undersökning-behandling i narkos 

  

 Akut MR i narkos, AnOpIVA Sunderby Sjukhus 

 Rutin vid MR och annan röntgenundersökning i narkos, Barnklini-

ken Sunderby Sjukhus 

https://samarbeta.nll.se/producentplats/div-ls-bas-opsy/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=lsopsy-4-371
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3042
https://samarbeta.nll.se/producentplats/div-ls-bas-bmhsy/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=lsbmhsy-4-198
https://samarbeta.nll.se/producentplats/div-ls-bas-bmhsy/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=lsbmhsy-4-198

