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Akut MR sker endast på strikta indikationer där undersökningsresultat akut 

påverkar handläggningen av patienten och undersökning ej kan ersättas 

av annan modalitet. Tillgång till akut MR undersökning kvällar och helger 

är begränsad, men kan i vissa fall utföras. 

Akut MR-remiss där undersökning önskas inom 6 tim-

mar/kvällar/helger skall alltid föregås av telefonkontakt med radiolog-

jouren på aktuellt sjukhus. I detta samtal förväntas remittenten kunna mo-

tivera varför undersökningen måste utföras akut/på jourtid och hur det på-

verkar handläggningen av patienten. Om inget samtal sker i samband med 

remissen kommer undersökningen per automatik att prioriteras till ordinarie 

arbetstid. 

Remittenten ansvarar för att kartlägga eventuella kontraindikationer för MR 

hos aktuell patient och detta skall redovisas i remisstexten såväl som i samtal 

med radiologjouren, samt säkerhetsformulär inför MR ska fyllas i av remitte-

rande enhet/patienten.  

Säkerhetsformulär 

 Inneliggande patienter, frågeformulär MR 

 Polikliniska patienter, frågeformulär MR 

Implantat, pacemaker, smärtpumpar, stimulatorer etc. Även modell och fab-

rikat skall framgå.  

Information om smärtpumpar och ryggmärgsstimulatorer kan fås av sköters-

kor på smärtenheten, 82041/83852 (avdelning) 073-051 23 92 (baklofenskö-

terska). Dessa är i regel endast tillgängliga dagtid. Patienter med smärtstimu-

latorer där information saknas om fabrikat/elektroder kan således ej under-

sökas jourtid. Inga pacemakersköterskor finns i beredskap varför pacema-

kerpatienter ej kan köras i magnetkameran på jourtid då dessa måste ställas 

om inför MR-undersökning. 

Förekomst av eventuellt metallsplitter eller annat främmande material. 

Tidigare operation som kan påverka undersökning, framförallt operationer i 

huvud/hals och öron/öga samt förekomst av eventuell shunt. 

Kan patienten ligga stilla? Om inte, behov av narkos? MR i narkos eller MR 

med övervakning utförs i region Norrbotten endast på Sunderby sjukhus. I 

sådant fall följ rutin för Akut MR i narkos, AnOpIVA Sunderby sjukhus 

(nll.se) 
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