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Syfte och omfattning 
Dokumentet beskriver samarbetet mellan Röntgenmottagningen och 

Kirurgavdelningen i omhändertagande av postoperativa patienter i samband med 

röntgenundersökningen. 

Bakgrund 
För att säkra en hög bildkvalité och hålla dosen till patienten så låg som nödvändigt 

samarbetar Röntgenmottagningen och Kirurgavdelningen för att förflytta patienten på 

ett säkert sätt till undersökningsbordet.  

Beskrivning 
Kirurgavdelningen ringer Röntgenmottagningen och koordinerar bokning av 

patienten. Personal från Kirurgavdelningen hämtar patienten från uppvakningen och 

transporterar patienten till Röntgen där hen röntgas omgående.  

Då patienten kommer från uppvakningen ligger patienten i en säng, om patienten är 

överviktig kan patienten läggas på ett lyftskynke i sängen så att taklyften på 

undersökningsrummet kan användas.  

Patienten får hjälp med förflyttningen till undersökningsbordet och röntgenbordets 

madrass. Undantag är röntgenundersökning av postoperativa knän, då kan 

madrassen från sängen kan användas i förflyttningen. 

Roller och ansvar 
Kirurgavdelningen ansvarar för att: 

 Att transportera patienten till röntgen på överenskommen tid 

 Att vara behjälplig i förflyttningen av patienten till och från 

undersökningsbordet 

Röntgenmottagningens ansvarar för att: 

 Att ta in patienten på undersökningsrummet direkt då patienten anländer till 

röntgen 

 Att utföra undersökningen med så låg stråldos som möjligt med bibehållen 

bildkvalitet 

 Lägga ett lyftskynke under patienten om det bedöms underlätta vid 

förflyttningen 

 Att vara behjälplig i förflyttningen av patienten till och från 

undersökningsbordet 
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Dokumenthistorik 
 

Datum 

2021-05-25 Nytt dokument. Granskat av: Knut Öien MAS konventionell röntgen, 

Evelina Löfberg AC röntgenmottagningen, Robert Wisniewski MAL 

ortopedi, Ulrika Wiklund AC kirurgavdelningen. 
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