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Retningslinjer for henvisende læger til Billeddiagnostiske undersøgelser

Generelt
I henhold til strålebeskyttelsesbekendtgørelsen (nr. 669 af 1. juli 2019) skal den ansvarlige
leder fastsætte retningslinjer for henvisning til konventionelle røntgenundersøgelser og CTscanninger. Lederen skal sørge for, at de, der henviser, har adgang til retningslinjer og til
oplysning om stråledosis. For stråledosis henvises til dette link https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/undersoegelser/illustrationer/straaling/straaling-kraeftrisiko-tabel/

Tilsvarende skal der fastsættes retningslinjer for henvisning til MR-scanninger.
Forud for en henvisning til røntgenundersøgelser og CT-scanninger skal den henvisende
læge nøje overveje, om der er indikation for undersøgelsen, og om undersøgelsen er berettiget. I den vurdering skal den henvisende læge overveje tilstanden hos patienten, det
forventede resultat og om en anden type undersøgelse kan opfylde behovet for diagnostik,
for eksempel en ultralydsundersøgelse. Det skal desuden fremgå af henvisningen, om patienten inden for kortere tid har fået foretaget en røntgenundersøgelse eller CT-scanning
på baggrund af de samme symptomer.

Henvisning til røntgenundersøgelse eller CT-scanning
På henvisningen skal det anføres, hvilken undersøgelse der ønskes udført, og hvilke symptomer der ligger til grund for henvisningen og der skal angives en indikation. Der skal endvidere oplyses om graviditet for kvinder i alderen 12 – 50 år, og om der tidligere er foretaget
røntgenundersøgelse/CT-scanning for samme symptomer, og i givet fald oplysning om, hvor
længe siden det er.
Hvis der ønskes en CT-scanning med kontraststof SKAL CT-kontrolskema være udfyldt.
Skemaet skal udfyldes af den henvisende læge. Skemaet ligger som en blanket her på
hjemmesiden.

Henvisning til MR-scanning
Henvisningen skal indeholde oplysning om hvilken undersøgelse der ønskes udført, hvilke
symptomer der ligger til grund for henvisningen, indikation og andre relevante oplysninger.
For kvinder i alderen 12 – 50 år skal der oplyses om eventuel graviditet og trimester.
Der skal altid være et udfyldt MR-kontrolskema. Skemaet skal udfyldes af den henvisende
læge. Skemaet ligger som en blanket her på hjemmesiden.
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Henvisning til ultralydsundersøgelse
Henvisningen skal indeholde oplysning om hvilken undersøgelse der ønskes udført, hvilke
symptomer der ligger til grund for henvisningen, indikation og andre relevante oplysninger.

