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Akut röntgen – patienter från närakuten Tanum till
röntgen NÄL
Rutinen avser
Akuta röntgenundersökningar samma dag samt röntgenundersökningar från fredag
kväll och under helger som kan vänta till dagen efter, men inte till nästkommande
vardag.
Rutinen gäller för slätröntgen och huvudsakligen frakturer. Vid behov av
ultraljudsundersökning och datortomografi ska patienten remitteras till akuten.

Bakgrund
Jourcentralen i Tanum fick i augusti 2018 ett utökat jouruppdrag fram till klockan
24.00 alla dagar i veckan. Uppdraget är ett led i omställningsarbetet inom hälsooch sjukvården med syfte att förbättra det akuta omhändertagande av patienter och
för att patienter ska få vård på rätt vårdnivå.
Närakuten i Tanum avser förbättra det akuta omhändertagandet av patienter i
Norra Bohuslän (Strömstad, Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum).
En del i uppdraget är att möjliggöra akut röntgen. Närakuten/jourcentralen har
tidigare haft behov av röntgen för cirka 0,4 patienter per dygn.

Syfte
Syftet med rutinen är att tydliggöra processen för patienter från närakuten i
Tanum till röntgen på NÄL samt beskriva samarbetet mellan närakuten och NÄL.

Patientens väg från närakuten i Tanum till röntgen NÄL
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Akut röntgen
 Patient med akut röntgenbehov inkommer till närakuten i Tanum.
 Närakutens läkare skriver en remiss till röntgen NÄL.
 Patienten åker till NÄL och går direkt till röntgen.
 Om röntgenundersökningen är utan anmärkning går patienten hem.
Personal på röntgen meddelar patienten.
 Vid positivt röntgenfynd går patienten vidare till akuten/ortopedakuten för
åtgärd och går därefter hem.
Röntgen dagen efter
 Patient med röntgenbehov inkommer till närakuten i Tanum.
Röntgenundersökningen kan vänta till nästa dag men inte till
nästkommande vardag.
 Närakutens läkare skriver en remiss till röntgen.
 Dagen efter åker patienten till NÄL och går direkt till röntgen. Patienten
ombeds att om möjligt vara på röntgen mellan kl. 8.00–9.00.
 Om röntgenundersökningen är utan anmärkning går patienten hem.
Personal på röntgen meddelar patienten.
 Vid positivt röntgenfynd går patienten vidare till akuten/ortopedakuten för
åtgärd och går därefter hem. Personal på röntgen meddelar patienten.
Närakutens läkare skriver röntgenremissen digitalt i Asynja Visph och skickar
denna till röntgen NÄL.
I remissen ska framgå att röntgen ska hänvisa till akuten vid positivt röntgenfynd.
Patientens mobilnummer skrivs i remissen.
Om närakutens läkare vill att patienten ska till akuten oavsett röntgenfynd, måste
en remiss till akuten skrivas. Att patienten ska skickas till akuten oavsett
röntgenfynd måste även framgå i röntgenremissen, så att röntgen inte skickar hem
patienten.

Prioritering av Närakutens patienter på röntgen
Patienter från närakuten går direkt till röntgen efter tidigare beskriven process. På
röntgen görs en medicinsk bedömning och prioritering av turordning av alla
patienter.

Kontaktuppgifter
Röntgensjuksköterska NÄL: 010-435 30 00
Radiolog NÄL: NU-sjukvårdens växel 010-435 00 00 OBS: enbart fram till kl. 22.00!
Närakuten/jourcentral Tanum: NU-sjukvårdens växel 010-435 00 00
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