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Lokala anvisningar Avesta remittent

Allmänt
Öppettider

Telefonnummer

Mån-fre
vardag
Lör.-sön

Kl. 7.30- 18.00

Beredskap 18.00- 21.00

Kl. 10.00- 17.00

Beredskap 17.00- 21.00

Storhelger

Kl. 10.00- 17.00

Beredskap 17.00- 21.00

Bokning/
förfrågningar

Mån-fre
kl:07.30-16.00

010-249 06 68

Endast
internsamtal
Läkare
Avesta
Läkare Mora
Fax

0226-49 63 98
Dag- och jourtid
Fredag 14.00 21.00

0226-49 63 98,
070-570 40 24
0250- 49 34 05
0226-807 20

Undersökningsutbud

Skelett, lungor, buköversikt, datortomografi, ultraljud och
genomlysning av tidsbokade esofagus/hypofarynx. För
övriga undersökningar skickas remissen till röntgen Falun.
För begränsningar av barnundersökningar, se under
datortomografi.

Bemanning

Radiolog, röntgensköterskor, undersköterskor och
sekreterare Mån-fre kl:07.30-16.00.
Kvällar, helger och under beredskap finns en radiolog, en
röntgensköterska och en undersköterska i tjänst.

När röntgen Avesta
är stängd

Akuta patienter som inte kan vänta till nästkommande dag
hänvisas till röntgen i Falun.
I remissen skall tydligt framgå planering för patienten efter
undersökning. Skicka remiss i Take Care.
Kontakta röntgen i Falun på telefon, innan ni skickar
patienten. 023-49 24 63 eller Röntgensjuksköterska Falun
telefonnummer 023-49 24 68/ sökarnummer 32388.
För mer information se även under Röntgen Avesta/Ludvika
i vänster spalt.

Upprättat av: Viklund Backius Marita /Bild- och funktionsmedicin Dalarna /Avesta
Godkänt av: Viklund Backius Marita /Bild- och funktionsmedicin Dalarna /Avesta
För verksamhet: Bild- och funktionsmedicin Dalarna; Bild- och funktionsmedicin Avesta
Dokumentsamling: Remittentanvisning BFM Remittentanvisning BFM
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Instruktion

Viktiga upplysningar
Röntgenremissen ska skrivas elektroniskt
Remiss
i journalsystemet.
Alla remisser prioriteras innan tidbokning.
Relevant information ska finnas i remissen
då röntgen inte har journalsystemet Take
Care.
KonsultationsRemitterande Vårdcentral skickar vid behov
remiss
konsultationsremiss till berörd enhet.
Kreatininvärde

Smärtlindring

Transport

Aktuellt kreatininvärde ska alltid finnas vid
kontrastmedelsundersökningar och inte
vara äldre än 3 månader.
Smärtpåverkad patient ska vara smärtlindrad vid
undersökningstillfället för att relevant bildtagning ska kunna
utföras. Remittenten ansvarar för smärtlindring före, under
och efter undersökningen.
Röntgen beställer transport i de fall patienten är behov av
detta men det ska klart framgå i remisstexten vilken typ av
transport.

Tolk

I remissen ska anges om patienten är i behov av tolk och
vilket språk det gäller.

Tillsyn och
övervakning av
patient

Patient som kräver övervakning eller tillsyn bör ha
följeslagare.

Remittentanvisningar

Remittentanvisningar finns på Intra under Bild och
Funktionsmedicin.

Remitterande enhet samordnar detta innan
undersökning.

Se även under röntgen Avesta Ludvika i vänster spalt.
Handläggning av
pat. efter röntgen.

I remissen ska anges var patienten finns och hur vidare
handläggning är planerad efter undersökningen. Står det
inget om vidare handläggning i remissen skickas
patienten hem om det inte är uppenbart att aktuell
patologi kräver fortsatt direkt omhändertagande.

Akuta
undersökningar

Patient och remiss ska finnas på röntgen Mån-fre
vardag senast kl. 17.45.
Akuta patienter från mottagning/avdelning skickas tillbaka
till respektive mottagning/avdelning efter undersökning.

Drop-in

Drop-in finns som möjlighet för skelett och
lungundersökningar. I remissen ska det anges att det är en
Drop-in-remiss. Remissen är giltig i tre månader och får inte
innehålla mer än två (2) undersökningar.

Skelett och lungor

Patient och remiss ska finnas på röntgen Mån-fre vardag
senast kl. 17.45, gäller akuta undersökningar.

Datortomografi

Kontakta alltid röntgen för tidsplanering innan
patienten skickas!
Patienten skall finnas på röntgen Avesta senast kl. 17.45.
Patienten skall vara stabil, om allmänpåverkan eller behov
av övervakning måste personal medfölja.
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Aktuellt kreatininvärde ska alltid finnas vid undersökningar
som kräver intravenös kontrast.
Tänk på att plocka bort metallföremål örhängen, piercingar,
halsband etc.
Akuta DT-undersökningar av barn skall som regel inte
utföras i Avesta. Barn som anses så sjuka att akut DTundersökning bedöms indicerad bör först bedömas av kirurg
eller barnläkare. Undantag kan ske på medicinsk indikation
vid mycket dålig patient.
Poliklinisk DT-hjärna kan utföras på äldre barn där dedikerat
barnprotokoll inte används. Övriga polikliniska DTundersökningar av barn bör i första hand utföras i Falun för
att minimera strålbelastningen.
Traumapatienter bör handläggas i Falun där kirurg och
ortoped finns.
Ultraljud

Kontakta alltid röntgen för tidsplanering innan
patienten skickas för akut undersökning! Akut
undersökning utförs efter överenskommelse om tid,
alternativt tid bokas.

SVFstandardiserade
vårdförlopp

Införda vårdförlopp vid cancermisstanke med kriterier och
utredningsgång finns på landstingets intranät.
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