Vårddokument | Vårdrutin

Sida 1 (2)

Röntgenremiss som skrivs av
fysioterapeut
Syftet är att förbättra flödet för patienter, där fysioterapeut har identifierat
behov av röntgenundersökning, samt att både fysioterapeut - och läkarresurser används på ett optimalt sätt
Röntgen används för att bekräfta en diagnos eller utreda mer när kliniken
inte är tydlig. Vid misstanke om allvarligt sjukdomstillstånd behöver läkare
kontaktas före röntgen.
Varje röntgenundersökning skall vara kliniskt motiverad!

Röntgenundersökningar som ingår:
AC-led

Höft (protesbäcken ingår)

Nyckelben

Knä

Axel

Fotled

Armbåge

Fot

Handled

Hand



Vuxna (Fyllda 18 år)



Konventionell röntgen



Akut röntgen ingår ej

Remissens innehåll
1. Frågeställning
Var tydlig med frågeställningen, den styr val av metod, projektioner och
områden samt underlättar röntgenläkarens bedömning.
Ur primärvårdssynpunkt täcker 5 frågeställningar det mesta:


Artros?



Progress artros?



Felställningar?



Gamla skelettskador?



Annat avvikande?
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Om näraliggande trauma har föregått besvären och skelettskada misstänks,
kontaktas läkare för att avgöra om akut röntgen skall utföras.
Sjukgymnast skall inte skriva remiss för akut röntgen.

2. Anamnes
Kortfattad bakgrund, relevanta undersökningsfynd
Undvik förkortningar och långa remisstexter, det medför risk för felbedömningar och missförstånd.

Röntgensvar


Remittenterna får utdelat remissvar i sin lista under Jo12 (”att göra”)



Rutin Allmänremiss i VAS



Remiss i Jo12 bevakas enligt rutin Bevakningsfunktioner i VAS



Remittenten ansvarar för att röntgensvaret hanteras på ett säkert sätt.



Svaret på remissen skall meddelas patienten vid återbesök, via brev
eller via telefon.



Journalföring: sammanfattning av svar, hur information till patient
har givits och vidare handläggning.

Fråga läkare på din Hälsocentral vid oklarheter så som:


Fynd som indicerar fortsatt utredning



Svårtolkade fynd



Svårbegripliga röntgensvar



Frågeställning som inte har besvarats



När utlåtandet inte stämmer med kliniken

o Röntgen inte facit utan en pusselbit.
o Röntgen är ett komplement till klinisk undersökning.

GÄLLER FÖR VERKSAMHET

DOKUMENT-ID, Version

PROCESS

Region Norrbotten
GODKÄNT DATUM
2018-02-12

VARD-5-7161, 1.0
ANSVARIG
Brita Winsa

[Process]
PROCESSLEDARE
Mats Weström

