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Sammanfattning 
Klinikens svarsrutin till patienten gällande MR-svar och eventuella pato-

logiska fynd beskrivs i detta dokument. 

 

Förutsättningar 

Remitterande läkare 

Remitterande läkare ansvarar för hanteringen av MR-svaret. 

 

Genomförande 

Remitterande läkare 

Delger svaret samt ett besked om eventuell fortsatt handläggning till 

patienten brevledes senast tre veckor efter den genomförda MR-

undersökningen. 

Om svaret föranleder en operativ åtgärd ska fallet förankras hos en eventuell 

operatör och en operationsanmälan ska göras, vilket förutsätter att 

hälsoanamnes samt statusundersökning inklusive AT, hjärta, lungor samt 

blodtryck gjordes i samband med patientens besök då MR-remissen 

utfärdades. 

Om svaret kräver en konsultation med patientbesök hos en 

specialist/subspecialist förankras fallet hos vederbörande och ansvarig läkare 

för MR-svaret. En remisstid (30 min) bokas. 

MR-undersökningar gjorda utanför SÄS (även Alingsås) ska då vara inlagda 

i Order Management (OM)! 

Vid längre tids frånvaro av remitterande läkare 

Om remitterande läkare tjänstgör tillfälligt på kliniken eller väntas ha 

ledighet då svaret anländer, ska remissen vara förankrad hos en annan 

tjänstgörande läkare på kliniken. Vederbörandes namn ska finnas med på  

remissen och denne får ansvara för hantering av svaret enligt ovan. 

I del fall remitterande läkare slutar arbeta på kliniken, blir 

långtidssjukskriven eller går på längre föräldraledighetsperiod är det upp till 

närmaste chef att utse någon som bevakar remitterandes OM-svar. 
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Besked till patient om resultat 

I samband med utfärdande av en MR-remiss ska patienten skriftligt 

informeras om handläggningen av svaret och vara införstådd med att MR-

undersökningen kan resultera i en operativ åtgärd. 

Vid uteblivet skriftligt besked angående svaret tre veckor efter genomgången 

MR-undersökning ombeds patienten att kontakta ortopedmottagningen. 

Kontaktad sköterska ska då undersöka om MR-svaret/bilder är tillgängliga 

och om så är fallet lämna en påminnelse till ansvarig läkare. 
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