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•

En SVF-remiss kan ej vara akut eller få preliminärsvar! – ett standardiserat
arbetsflöde följs för dessa remisser. Om en röntgenundersökning av
medicinska skäl måste utföras akut och inte kan vänta på aktuell ledtid ska
rutan för SVF ej kryssas i och anamnestext ej innehålla ”standardiserat
vårdförlopp”.

•

Inled RoS-remissens ”Anamnes/kliniska data” med texten Standardiserat
vårdförlopp (förkortning SVF ej tillåtet) och typ av
vårdförlopp/cancerdiagnos t ex ”Standardiserat vårdförlopp –
prostatacancer”.

•

Kryssa i rutan ”Standardiserat vårdförlopp” som tillsammans med
ovanstående anamnestext gör att röntgenkliniken internt har översikt över alla
SVF-remisser.

•

SVF-remissen ska endast innehålla relevanta röntgenundersökningar för
aktuellt vårdförlopp. Övriga undersökningar skrivs på en separat
röntgenremiss utan anamnestext standardiserat vårdförlopp eller ikryssad ruta
för Standardiserat vårdförlopp.

•

Remissen ska innehålla patientens anamnes, ange särskilt följande:
 Symtom som ligger till grund för den välgrundade misstanken
 Samsjuklighet (särskilt diabetes och allergier)
 Tidigare sjukdomar och behandlingar
 Läkemedel (särskilt antikoagulantia och Metformin)
 Kreatininvärde (ej äldre än 3 månader). Om befintligt krea är högt ska nytt
prov tas innan röntgenundersökningen.
 Längd och vikt som behövs för uträkning av kontrastmängd vid
röntgenundersökning
 Social situation samt eventuella tolkbehov eller funktionsnedsättningar
 Kontaktuppgifter till patienten inklusive aktuella telefonnummer
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Bokning av tid för röntgenundersökning:
Specialistmottagningens SVF-koordinator ringer röntgenklinikens SVFkoordinator för bokning av tid samt meddelar/förbereder patienten för
röntgenundersökningen.
Undersökningen bokas in inom röntgens ledtider för aktuellt vårdförlopp.
Röntgenklinikens SVF-koordinator skickar kallelsen hem till patienten om
kallelsen förväntas hinna fram i tid till undersökningen.

SVF-koordinator röntgen USÖ
Angelina Stridh
Linda Nord
Sabina Harnesk

Telefontid
måndag-fredag
kl. 8.30 - 11.30

Tel: 203 99
(internt)

Tidbok Nuklear USÖ
PET/CT, Skelettscint.

Telefontid
måndag-fredag
kl. 8.30 - 11.30

Tel: 250 35
(internt)

Röntgen Karlskoga, tidbok

Tel: 661 62

Röntgen Lindesberg, tidbok

Tel: 852 55
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