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Vi tar gärna emot remisser för Panorama och CBCT-röntgen. Här är information angående vår
röntgenverksamhet. Vi tar helst emot remisser via Ctakt pga de nya GDPR-reglerna. Bilderna
kommer oftast på USB-minne som från och med nu kommer att vara krypterade och packade. Vi
kommer att skicka ut lösenord med detta brev och ni kan använda 7-zip (www.7-zip.org) eller
WinZip (www.winzip.com) för att packa upp filerna.

Här är några saker att tänka på:
•

Skriv en remiss där det förutom frågeställning även står vad ni planerar att göra för
behandling. Patienterna har väldigt ofta frågor om den kommande behandlingen och har vi
lite information så blir det lättare att svara på frågorna.

•

Om en tand har blivit extraherad så är det bra om ni skriver när den tanden blev bortplockad.
Det gör det lättare för vår röntgen-specialist att bedöma utläkningen.

•

När det gäller implantatbehandlingar och ni är osäkra på om fullständig utläkning har skett.
Kontrollera gärna utläkningen med en intraoral röntgen-bild innan ni skickar remiss till oss
för CBCT. Det är tråkigt och onödigt när det inte är utläkt och patienten måste komma
tillbaka för ny bildtagning.

•

Glöm inte att kryssa för specialist i journalsystemet när ni gör kostnadsförslag. Säg också
gärna till era patienter vad det kommer att kosta. Många tror att det kostar som att gå till
läkaren och blir förvånade när de kommer hit.

•

Kontrollera att telefonnumret är aktuellt till patienten så att vi slipper lägga tid på att leta
telefonnummer när vi kallar patienten. Säg också till patienterna att vi kommer att ringa dem
för att boka tid för röntgen.

•

Skicka helst remissen via Ctakt. Sök på Trelleborgs Implantatklinik.

•

Vill ni ha en akut röntgen-undersökning så går det i de flesta fallen att ordna. Ring då oss
och prata med någon av sköterskorna.

Våra rutiner:
•

Vi tar emot remissen och kallar patienten.

•

Bilderna skickas digitalt till Gulli Olsson-Sandin via Ctakt och hon svarar oftast inom 24h.

•

Vi lägger rtg-bilderna och remissvaret på ett USB-minne eller CD-skiva. Det skickar vi
sedan per post till er så fort vi har fått svaret. Panorama kan vi skicka via Ctakt om ni har
det. CBCT går i de flesta fall inte.

•

Panorama-bilderna kommer i .jpg och .tiff format.

•

Med CBCT-bilderna så medföljer ett viewer-program, det går i de flesta fall inte att integrera
med ert eget journalsystem. Kontrollera med er leverantör. CBCT-bilderna är i DICOM
standard.

Ta gärna kontakt med oss om ni har några frågor eller om ni vill komma hit och titta på utrustningen
och prata lite med oss!
Ha en skön sommar!
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