“

Bør pasienten min få utført enda
en bildediagnostisk undersøkelse
i tillegg til den som nylig
har blitt utført?

“

Dersom bildene du trenger for å stille
diagnosen allerede finnes, er det trolig
ingen verdi i å gjenta undersøkelsen hvis
ikke symptombildet er endret
Pasienter som blir behandlet av flere leger vil ikke alltid huske å fortelle
at de nylig har utført bildediagnostiske undersøkelser. Å spørre pasienten
spesifikt om relevante bilder finnes fra før, kan forhindre at samme undersøkelse unødig blir gjentatt. Da slipper man å avvente ny undersøkelse og
diagnosen kan stilles tidligere. Det er ikke hensiktsmessig for pasienten å
utføre en unødvendig gjentagelse av en bildediagnostisk undersøkelse.

Diskuter problemstillingen med pasientene dine

Det beste for pasienten er å unngå å gjenta
en bildediagnostisk undersøkelse
dersom den ikke er nødvendig
Behov for å gjenta en nylig utført
bildediagnostisk undersøkelse:
z Når resultatet fra undersøkelsen ikke er mulig å fremskaffe
z Nå utført undersøkelse ikke ga tilstrekkelig svar på klinisk
spørsmålsstilling

Innhent klinisk informasjon fra tidligere relevante undersøkelser
I de fleste tilfeller vil den radiologiske rapporten gi tilstrekkelig med
informasjon for at du skal kunne stille diagnosen. Dersom pasienten ikke har
med seg denne informasjonen, kan radiologisk rapport oversendes direkte
til deg fra virksomheten som utførte den bildediagnostiske undersøkelsen.
Dersom det er behov for selve bildene, kan disse hentes fra regionale
bildearkiv der det finnes eller brennes på en CD og sendes i posten.

Gjentagende undersøkelser av pasienter med kronisk sykdom
Pasienter med kronisk sykdom har ofte behov for gjentagende undersøkelser
for å følge med sykdommens utvikling. Nasjonale handlingsplaner og
retningslinjer inneholder ofte anbefalinger om god medisinsk bildepraksis
og kan gi informasjon om frekvensen av nødvendige bildediagnostiske
undersøkelser for pasienter som lider av kronisk sykdom. Ved tvil kan
det være nyttig å kontakte andre leger som er involvert i den medisinske
oppfølgingen av pasienten for å få nødvendig informasjon til å vurdere behov
for bruk av bildediagnostikk. Helsedirektoratet er ansvarlig for nasjonale
handlingsplaner og retningslinjer.
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