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Røntgenundersøgelse
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Røntgenbilleder kan bidrage til, at du kan få stillet 
den rigtige diagnose . 

Røntgenbilleder kan i princippet  
anvendes til gen givelse af alle 
dele / vævstyper i kroppen, men 
røntgen  anvendes  hovedsageligt til 
undersøgelse  af knoglerne.

Hvad er røntgen?
Ved en røntgenundersøgelse 
anvendes  der røntgenstråler, som 
er usynlige, elektromagnetiske 
stråler  med kort bølgelængde. Når 
et røntgen billede optages, sendes 
røntgen strålerne gennem patienten 
og rammer en fotografisk plade, som 
bliver farvet mere eller mindre sort 
afhængig af, hvor meget af strå lingen, 
der bliver optaget fra personens 
kropsvæv undervejs. Det betyder, at 
det hårde væv (knoglevæv) optager 
meget stråling og dermed bliver til 
hvide skygger på røntgenbilledet.

Vi anvender en moderne digital teknik, 
hvilket betyder, at der er en stråle
følsom plade, som bringer billed
signalet videre til en computer, som 
så danner det endelige billede på 
en skærm. De digitale billeder bliver 
lagret  på computeren.

Er røntgen farlig?
Ved enhver røntgenundersøgelse 
tilstræber man at bruge den mindst 
mulige  stråle dosis. Hvis du er gravid , 
bør du dog sammen med lægen 
vurdere , om undersøgelsen kan vente.

På Aleris tilbyder vi røntgen af:

• Brystkassen (hjerte og lunger)
• Rygsøjlen (halsryg, brystryg, lænde

ryg, kors og haleben)
• Led og knogler i overkroppen 

(skulder led, overarm, albueled, 
under arm, håndled og hænder)

• Led og knogler i underkroppen 
(bækken, hofteled, lårben, knæled, 
underben, fodled og fødder)

 
Ønsker du at vide mere om risiko 
ved røntgen stråler, finder du flere 
informationer  på vores hjemmeside.

Ved en røntgen optagelse af fx bryst
kassen, får du en stråling på ca. 0,1 
mSv. Til sammenligning er den natur
lige stråling 3 mSv (Radon, jordskorpe, 
fødevarer og kosmisk stråling) pr år.
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Henvisning
For at få foretaget en røntgen
undersøgelse skal du have en 
henvisning  fra din egen læge eller 
en speciallæge. Dette er et krav fra 
Sundhedsstyrelsen, når der anvendes 
røntgenstråler. 

Aleriss speciallæger henviser  direkte, 
hvis der ved en for undersøgelse 
vurderes, at der er behov for røntgen
billeder. I så tilfælde  får du oftest fore
taget røntgen undersøgelsen samme 
dag.

Forberedelse
Der er ingen forberedelse før en 
røntgenundersøgelse . 

Undersøgelsen
Hvor lang tid tager 
undersøgelsen ?
En røntgenundersøgelse tager 5  15 
minutter. Du kan tage hjem umiddel
bart efter undersøgelsen.

Hvordan foregår undersøgelsen?
Radiografen, som skal foretage 
røntgen undersøgelsen, kalder dig ind 
til under søgelsesrummet.  

Efter undersøgelsen
Svar på undersøgelsen
Når billederne er set af vores radiolog  
(speciallæge i radiologi) og er 
beskrevet , bliver svaret sendt til den 
læge, som har henvist dig. For en 
almindelig røntgen undersøgelse kan 
der gå op til 5 hverdage, inden den 
henvisende læge har svaret. Du skal 
således have svaret på undersøgelsen 
af den læge, som har henvist dig.

Bivirkninger
Der er normalt ingen risiko for 
bivirkninger   forbundet med en 
almindelig  røntgenundersøgelse.

Patienttilfredshed
For at vi fortsat kan yde den bedste 
pleje, behandling og service, beder vi 
dig venligst udfylde vores tilfredsheds
undersøgelse, som du vil modtage 
på mail, såfremt du har givet tilladelse 
hertil. Såvel positiv  som negativ kritik 
er vigtig for os i vores bestræbelser  på 
at yde det bedst mulige  behandlings
forløb for vores patienter.

I alle afdelinger er der opstillet 
standere,  hvor vi spørger dig, om du 
vil anbefale Aleris til andre. Du afgiver 
dit svar med blot ét tryk på den smiley 
du synes passer bedst.
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Eventuelle klager over dit forløb på 
Aleris beder vi dig venligst fremsende 
direkte til Aleriss direktion, att. Den 
Virksomheds ansvarlige læge, Aleris 
Gyngemose  Parkvej 66, 2860 Søborg.

Skulle du ikke ønske dette, kan du 
læse nærmere om klagemuligheder 
på Patientombuddets  hjemmeside:  
www.patientombuddet.dk. Her finder 
du vejledning og klageskema.

Ønsker du at søge om erstatning for 
fejl, du mener, der er begået, retter du 
henvendelse  til Patientforsikringen. 
Se vejledning og klageskema på  
www.patientforsikringen.dk.
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Egne notater
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