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Rutiner för hantering av akut MR jourtid som ska granskas i Lund 

Indikationerna för akut MR under jourtid är strikta. Endast undersökningar vars resultat får en 

omedelbar konsekvens för hur patienten akut ska behandlas kommer i fråga. I princip handlar det 

endast om MR rygg med någon av följande frågeställningar: 

1. Ryggmärgskompression av!.�� metastaser/tumör i kotpelare. 

2. Cauda equina-påverkan orsakad av t�� stort diskbråck. 

3. Trauma med neurologiskt bortfall. 

4. Misstanke om traumatisk ligamenskada med neurologiskt bortfall och tecken på instabilitet. 

5. Spondylodiskiter med neurologiskt bortfall. Spondylodiskiter utan tecken på 

ryggmärgspåverkan ska köras dagtid. 

MR skalle nattetid eller på helg utförs endast på svårt sjuk patient med misstanke om akut central 

genes då CT skalle inte givit tillräcklig information. 
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Vid behov av akut MR undersökning dagtid (07:00-22:00) då kompetens saknas i Karlskrona för 
tolkning av bilderna kontaktar bakjouren på röntgen i Karlskrona akutröntgen i .Lund . 

och ber om att få telefonnummer till neuroröntgens bakjour i Lund, som �ärefter kontaktas. 

Vid behov av akut MR undersökning nattetid (22:00-07:00) då kompetens saknas på TMC i Sydney 

kontaktar ortopedens bakjour i Karlskrona akutröntgen i Lund 1 ber att få 
ni?'@ . .  ··· löJ. D o � telefonnummer till neuroröntgens bakjour i Lund, som härefter kontaktas. � j_f-" � 

När neuroröntgens bakjour i Lund har godkänt indikationen samt designat undersökningen faxas en 

akut granskningsremiss tillsammans med originalremissen till akutröntgen i Lund ( 

Denna remiss måste innehålla all kliniskt relevant information samt tel. nr till patientansvarig 
ortopedbakjour. Vid behov kan neuroröntgens bakjour kontakta akutröntgen i Karlskrona på 

telefonnummer å fort undersökningen är klar exporteras bilderna till 

Region Skånes PACS och röntgensköterskan i Karlskrona ringer till neuroröntgens bakjour i Lund för 

att få undersökningen godkänd. Neuröröntgens bakjour i Lund skriver sedan svar på den akuta 

granskningsremissen, vilket faxas till Karlskrona 1 lnremitterande läkare meddelas 

telefonledes om så är överenskommet, eller om neuroradiologen anser det nödvändigt med 

telefonbesked. 

Observera att en förutsättning för att undersökningen ska handläggas på detta vis är att 

neuroröntgens bakjour godkänt att undersökningen ska göras, samt bestämt hur. 
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