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Dragon - den mobile Røntgenenhed



Udekørende Røntgen er et projekt med tilbud om røntgenundersøgelse ude hos

borgerene. Tilbuddet gælder for ældre, fysisk svækkede patienter, handicappede

patienter og demente patienter, hvor liggende transport til sygehuset, til en

røntgenundersøgelse kan betyde en forværring af deres tilstand, desorientering

og/eller angst.

Patienten skal være bosiddende på plejehjem eller anden institution med

plejepersonale til stede.

 

Ansvarlig for projektet:

Pica Andersen

Ledende Overradiograf, Røntgen og Scanning, Kolding

mail: pica.ann.blackburn.andersen@rsyd.dk
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Til hvem, og hvad kan vi køre?



Udekørende røntgen kan tage billeder af skelettet og af thorax.

Der kan kun tages liggende billeder.

Funktionen kan benyttes i hele SLB's optageområde i tidsrummet

 

mandag til fredag kl. 10.00 til 16.00. 

 

1.  Praksislæge sender henvisning til Røntgen og Scanning

2. Plejehjemspersonale ringer til radiografvagten og aftaler tidspunkt for

røntgenundersøgelsen. Vær opmærksomme på at der først kan ringes, når

henvisningen er sendt og at radiografvagten kun kan kontaktes i tidsrummet

mandag til fredag kl. 10.00 til 16.00.

3. Radiografvagten kører ud til borgeren, tager billederne og sender dem til

beskrivelse.

4. Svar kommer til henvisende læge som vanligt.

 

Kontaktnumre til Røntgen og Scanning

 

Vagthavende radiograf for udekørende Røntgen: 29 25 86 05

 

Afdelingen Røntgen og Scanning: 76 36 26 83

 

Der skal i henvisningen, ved ønsket undersøgelse stå, at det er udekørende

røntgen, der ønskes. Vær opmærksomme på at det skal fremgå af

henvisningen at det drejer sig om en borger, der opfylder kravende til

udekørende røntgen.

Der skal stå, om det er akut eller om det kan vente 1-2 dage.

Henvisningen skal være sendt, før der kan tages billeder.

SÆRLIGE KRAV TIL HENVISNINGEN 
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Hvordan og hvorledes? 



 

 

Hvis der er behov for behandling.

 

Ved undersøgelser, hvor henvisninger sendes som akutte, dvs. obs. fraktur eller

 anden akut indikation, beskrives denne, mens radiografen stadig er ved

patienten.

 

Røntgen og Scanning koordinerer med relevant sygehusafdeling, for aftale om

videre forløb og sikrer bestilling af korrekt transport til sygehus for patienten.

 

Parkeringsforhold for røntgenbilen tæt ved indgang.

Røntgenapparatur kan ikke transporteres på trapper.

Der skal være adgang til 220 V stik indenfor ca. 15 meter fra patienten.

Apparaturet har "ben" der skal kunne køres under patientens seng.

Plejepersonalet på plejestedet skal stå for evt. forflytning/løft af patienten.

Hvis patienten ikke kan identificere sig selv, skal der være personale/familie til

stede, der kan oplyse patientens fulde navn og cpr nummer.

Der må ikke opholde sig personer i rummet, mens der eksponeres røntgen

(undtaget nødvendigt personale med blyafdækning)

Henvisningen SKAL være sendt, før vi kan tage billeder. 

ADGANGSFORHOLD 
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Hvis der er behov for behandling!



Udekørende radiografer. Kathrin, Lene, Ulrik, Jytte og Helle 
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Teamet bag Udekørende Røntgen



Pr. 1. Januar 2018 kommer 1-2 personaler fra Afdelingen for Røntgen og Scanning

ud med et mobilt røntgenapparat for at tage billeder af beboere på institutioner.

Beboere der er demente eller på anden vis har skade af at komme væk fra sine

vante omgivelser.

 

Det personale, der kommer fra Røntgen og Scanning, vil være en uddannet,

erfaren radiograf og der vil somme tider være en studerende med. Personalet fra

Røntgen og Scanning er særligt uddannede i håndtering af røntgenstråling og

beskyttelse af patienter, personale og den øvrige befolkning i forhold hertil.

 

Radiografen kan få brug for din hjælp, da det er dig, der kender beboeren bedst,

og fordi der kan være behov for hjælp til forflytning og lejring af beboeren.

 

Det kan ske, der er behov for, at du er nær beboeren, når røntgenbilledet skal

tages. I disse tilfælde vil du få et blyforklæde på, så du er beskyttet mod

røntgenstrålerne. Dette forklæde beskytter også, hvis du er gravid.

 

De dosisniveauer, der anvendes, er meget lave. Fx hvis du står med 1 meters

afstand til den der får taget røntgenbillede, kan der tages 400 knæ-billeder,

inden du har modtaget en dosis, som svarer til en retur flyvning mellem

København og New York (0,1mSv). Dette skal holdes op imod, at den naturlige

baggrundsstråling i Danmark er 3mSv pr. år.

 

Det er bl.a. på denne baggrund, hospitalsfysikerne og Statens Institut for

Strålebeskyttelse, har givet tilladelse til, at der kan tages røntgenbilleder uden

for Afdelingen for Røntgen og Scanning.

 

Der vil altså ikke være nogen særlig risiko forbundet med, at du som

plejepersonale, befinder dig nær beboeren, der skal fotograferes, så længe du

følger radiografens anvisninger. 
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Udekørende Røntgen. Sikkerhed for
plejepersonalet



www.koldingsygehus.dk

Tlf. 7636 2000

Sygehusvej 24 . 6000 Kolding

Røntgen og Scanning

Kolding Sygehus

www.sygehuslillebaelt.dk
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