
Kampanjen er rettet mot henvisende leger og har som mål å sikre at pasienter blir henvist 

til den bildediagnostiske undersøkelsen som gir best svar på klinisk problemstilling til lavest 

mulig stråledose. Kampanjen presenterer en verktøykasse med informasjon som kan brukes 

av henvisende lege under konsultasjon med pasienten. Verktøykassen inneholder generell 

informasjon om strålerisiko og sju nøkkelspørsmål som henvisende lege bør tenke gjennom 

før det henvises til en bildediagnostisk undersøkelse. Korrekt og balansert informasjon om 

strålerisiko er viktig for å kunne diskutere valg av undersøkelse med pasienter og sette  

risikoen i riktig perspektiv.

Henvis pasienten din  
til rett bildediagnostisk  

undersøkelse
“ “

En europeisk kampanje for å fremme  
hensiktsmessig bruk av bildediagnostiske undersøkelser

En kampanje i regi av

HERCA er en organisasjon 
som samler de europeiske 
strålevernsmyndighetene

Det gjøres oppmerksom på at kampanjens informasjonsmateriell er modifisert og tilpasset norske for-
hold. Den opprinnelige kampanjen med tilhørende materiell på engelsk er tilgjengelig på HERCA sine 
nettsider (www.herca.org). 

http://www.herca.org


Svarene på disse spørsmålene sammen med viktige refleksjoner rundt 
temaene finner du ved å lese spørsmålsarkene. Tilegnet kunnskap vil kunne 
veilede deg til å henvise pasienten din til den mest hensiktsmessige bilde- 
diagnostiske undersøkelsen. Kampanjematerialet i sin helhet finner du på  
www.dsa.no.

www.herca.org www.dsa.no

Hvis jeg allerede har stilt pasientens diagnose, hva er 
tilleggsverdien av en bildediagnostisk undersøkelse?

Risiko forbundet med eksponering for ioniserende  
stråling

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

Bør jeg henvise pasienten min til røntgen eller CT dersom  
andre bildediagnostiske undersøkelser uten bruk av  
ioniserende stråling gir like god diagnostisk avklaring?

Er pasienten min klar over at en CT-undersøkelse ikke er 
uten risiko?

Hvordan kan henvisningen min sikre at pasienten får den 
mest hensiktsmessige bildediagnostiske undersøkelsen?

Har jeg husket å spørre om mulig graviditet der dette er 
relevant?

Hva bør jeg vurdere før jeg henviser et barn til en  
bildediagnostisk undersøkelse?

HERCA og DSA vil takke den Europeiske radiologforeningen (ESR) og  
Verdensorganisasjonen for allmennleger (WONCA) for å ha gitt tilbakemeldinger,  

viktige kommentarer og råd om innholdet i denne kampanjen.

https://www.dsa.no/temaartikler/94947/henvis-pasienten-din-til-rett-bildediagnostisk-undersoekelse
http://www.herca.org
https://www.dsa.no

