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Röntgen 
mottagningen

Röntgenmottagningen har inget eget patientflöde men är 
som serviceenhet med och bidrar med röntgenundersökningar 
till nästan samtliga patientflöden. Allt från 
ultraljudsundersökningar i appendicitflödet, urakuta DT-rädda 
hjärnan undersökningar i strokeflödet till frakturundersökningar i 
höftfrakturflödet.

Det största flödet på röntgenmottagningen är det akuta 
flödet. Kliniken undersöker patienter från 
akutmottagningen, avdelning, mottagning och externa enheter 
såväl akut som elektivt

Röntgenmottagningen har höga patientflöden, bred erfarenhet och 
kompetens inom både enklare- och mer komplicerade radiologiska 
undersökningar.

Klinikens uppdrag har vuxit de senaste åren som en effekt 
av befolkningstillväxt och omställningar i Stockholms sjukvård.

Radiologikliniken



Organisation
Röntgenmottagningen är delaktiga inom följande patientflöden:

Ortopedens samtliga patientflöden, kirurgens patientflöden inom bröstcancerflödet, övre buk (ÖGI) samt nedre buk 
(NGI) och urologi, flertalet av medicin- och akutklinikens patientflöden, neurologens strokeflöde och hjärtsviktsflödet
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Akut verksamhet
Akutröntgenmottagningen ligger i direkt anslutning till 
akutmottagningen. Där har verksamheten två 
konventionella röntgenlaboratorier (varav ett med 
möjlighet till genomlysning), två datortomografer samt 
ett undersökningsrum för ultraljud. Vi har även två 
portabla konventionella röntgenutrustningar som 
möjliggör undersökning av instabila patienter på annan 
avdelning. I nära anslutning till akutröntgen ligger 
verksamhetens MR-sektion med två magnetkameror.

Elektiv verksamhet
På vår elektiva röntgenmottagning finns 
ultraljudsenheten, interventionsenheten, ytterligare en 
datortomograf samt konventionella 
röntgenlaboratoriet. Majoriteten av undersökningarna 
utförs elektivt men akuta undersökningar förekommer 
också, främst på ultraljuds- och interventionssektionen.



Verksamhetsbild
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Röntgenmottagningen i siffror
år 2022

57 000 utförda undersökningar från 
akutmottagningen

23 000 utförda undersökningar från 
avdelning

102 000
Utförda undersökningar 2022

Patientens röst

Otroligt fint bemötande. Informativt 
om vad som skulle ske och vad 

som händer efter undersökningen. 
Toppen!

”

20 500 utförda undersökningar från 
mottagning

1 500 utförda undersökningar från 
extern enhet

95 % akuta undersökningar från 
akutmottagningen

89 % akuta undersökningar från 
avdelning

21 % akuta undersökningar från 
mottagning

78 % akuta undersökningar från 
extern enhet
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Vårt fokus 
under 2022
Utöver det kontinuerliga förbättringsarbete har kliniken fokuserat 
på att:

• Den elektiva röntgenmottagningen flyttade våren 2022 till nya 
lokaler. Ett gediget arbete utfördes för att genomföra denna 
flytt. Riskanalyser utfördes, tidböcker anpassades, ny 
röntgenutrustning kom på plats, upplärning av personal på ny 
utrustning, inköp av material och ett värdefullt samarbete med 
flertalet av sjukhusets övriga enheter för att få allt på plats 
innan första patienten undersöktes.

• Rekrytering av röntgensjuksköterskor. Det råder stor brist på 
röntgensjuksköterskor i hela landet. Detta arbete har även 
inneburit deltagande på högskolor samt mässor för att 
informera om arbetsplatsen.  

• Köavkortning inom den elektiva verksamheten.
• Interna klinikövergripande samarbeten återupptogs efter ett 

längre uppehåll i samband med pandemin.



Ännu bättre 
under 2023
Under 2023 kommer röntgenmottagningen att ha extra 
fokus på:

• Fortsatt rekrytering.
• Optimering av tidböcker samt arbetssätt för att korta 

väntetiderna såväl akut som elektivt.
• Ett nytt patientflöde då förlossning öppnar på Capio S:t 

Görans sjukhus i april 2023. Vi kommer i och med 
öppnandet av förlossningen bistå med 
röntgenundersökningar av nyfödda barn.

• Interna temamånader för utbildningar inom respektive 
modalitet, ergonomi, HLR samt akuta situationer. 
Införande av mini teach.
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