
Prosedyre for bruk av Mobil røntgentjeneste 
 

Prosedyren gjelder for: 

 Henvisende leger og annet helsepersonell tilknyttet sykehjem, hjemmetjenester og 
omsorgsboliger i Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, 
Svelvik og Øvre Eiker.  

 Radiologer, radiografer, kontorpersonell ved Avdeling for bildediagnostikk, VV HF. 
 
Hensikt 
Prosedyren skal sikre at leger og annet helsepersonell er kjent med hvordan man skal benytte Mobil 
røntgentjeneste. 
   
Ansvar 

 Henvisende leger og annet helsepersonell tilknyttet sykehjem, hjemmetjenester og 
omsorgsboliger har ansvar for å følge prosedyren. Virksomhetsledere har ansvar for å 
informere om prosedyren.  

 Personell ved Avdeling for bildediagnostikk har ansvar for å følge prosedyren. 
Modalitetsansvarlig radiograf informerer om prosedyren.  

 
Fremgangsmåte 

1. Lege vurderer om det er behov for røntgenundersøkelse. NB: Ved kliniske symptomer som 
tilsier innleggelse på sykehus, skal Mobil røntgentjeneste ikke benyttes. 

2. Legen, eller den som legen delegerer oppgaven til, ringer til Mobil røntgentjeneste  
46 88 08 00 og avtaler tidspunkt for undersøkelsen. 

3. Legen fyller ut henvisning til røntgenundersøkelse. Det er bare leger som kan henvise til 
røntgenundersøkelser, jf. strålevernforskriften § 39. Henvisningsskjema kan lastes ned fra 
www.vestreviken.no.  

4. Personell ved sykehjemmet eller omsorgsboligen må kunne bistå radiografen i forbindelse 
med gjennomføring av undersøkelsen. 

5. Røntgenbildene er tilgjengelige på røntgenapparatet i det undersøkelsen er foretatt og kan 
eventuelt ses på av tilstedeværende lege. Henvisende lege får tilbakemelding fra røntgenlege 
om resultatet av undersøkelsen, se utfyllende opplysninger nedenfor. 

 
Følgende opplysninger er påkrevd i henvisningen: 

LEGEOPPLYSNINGER 

 Henvisningen merkes Mobil røntgentjeneste i begynnelsen av feltet «Kliniske opplysninger, 
problemstilling». 

 Tydelig navn på henvisende lege, helsepersonellnummer og telefonnummer. 

 Hvis henvisende lege trenger svar på undersøkelsen samme dag, angis «haster» i feltet  
«Ø. HJELP – Annen hastegrad, ønsket tidspunkt:». Radiologen eller den som radiologen 
delegerer oppgaven til, vil ringe svaret til henvisende lege, på oppgitt telefonnummer, 
samme dag innen kl. 16.30 (som oftest etter kl. 15, av tekniske årsaker). 

 I feltet «Kopi av svar ønskes til» må det oppgis navn og telefonnummer til annen lege, ev. 
legevakt, som kan kontaktes ved: 

o uventede funn med akutt behov for behandling, eller 
o dersom henvisende lege går av vakt før en haste-undersøkelse er blitt besvart. 

 
PASIENTOPPSLYSNINGER 

 Pasientens navn og fødselsnummer.  

 Institusjon og avdeling, ev. omsorgsbolig, der pasienten befinner seg; samt telefonnummer. 

 Problemstilling og pasientens tilstand. Korrekte opplysninger er nødvendig for å få utført 
riktig undersøkelse på riktig måte.  

http://www.vestreviken.no/


 Ønsket undersøkelse. 

 Informasjon om eventuell smitte. 
 
Aktuelle røntgenundersøkelser 

 Skjelett, lunger og oversikt abdomen (uten bruk av kontrastmiddel) 

 Mobil røntgentjeneste kan ikke utføre: 
- Røntgen av hode eller nakke 
- CT, MR, ultralyd 

 
Bestilling, utføring av undersøkelse og formidling av røntgensvar 

 Mobil røntgentjeneste er tilgjengelig mandag – fredag kl. 8-15. Dersom tjenesten ikke er 
operativ, eller ikke har kapasitet til å foreta ønskede undersøkelser, henvises pasienten til 
Avdeling for bildediagnostikk ved Drammen eller Bærum sykehus. 

 Mobil røntgentjeneste kan bestilles på to måter: 
o Ved å ringe Mobil røntgentjeneste direkte 46 88 08 00. (Papirhenvisning må likevel 

utfylles og ligge klar på sykehjemmet eller omsorgsboligen til undersøkelsen skal 
utføres.) 

o Ved å sende henvisning til: 
Vestre Viken HF, Avd. for bildediagnostikk, Bærum sykehus, 3004 Drammen 

 Mobil røntgentjeneste gjør avtale om tidspunkt for undersøkelsen når henvisningen er 
mottatt eller når den foreligger på et avtalt sted i sykehjemmet/omsorgsboligen. 

 Mobil røntgentjeneste må få beskjed snarest dersom planlagte undersøkelser ikke skal 
gjennomføres. 

 Røntgenbildene beskrives av radiolog ved enten Drammen eller Bærum sykehus. Svar sendes 
til henvisende lege via elektronisk meldingsutveksling eller ordinær post. Ved undersøkelser 
som er merket «haster», vil det gis svar pr. telefon til henvisende lege samme dag. 

 
Behandling av avvik fra prosedyren: 

Dersom det inntreffer avvik fra prosedyren, skal avviket meldes direkte inn i avvikssystemet Synergi, 

se www.vestreviken.no ”Gi oss tilbakemelding”.  Mobil røntgentjeneste melder avvik i brev/e-post til 

aktuell institusjon eller henvisende lege. Eksempler på avvik er røntgenbilder som ikke blir beskrevet, 

henvisende leger som ikke har oppgitt telefonnummer ved haste-undersøkelser, eller 

sykehjem/omsorgsbolig som ikke har personell som kan bistå ved gjennomføring av undersøkelsen. 

 
Godkjent av: 
 Overlege Jon Haakon Malmer-Høvik. 
 
Dato: 
12. november 2013. 
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