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Røntgen rygg, skulder, bekken/hofte - Pasientinformasjon
Om røntgen
Ved røntgenundersøkelser benyttes røntgenstråler for å lage bilder av kroppen. 

Ved røntgenundersøkelser av nakke, rygg, skuldre og hofter tas det bilder fra forskjellige vinkler. Hva som er med på 
bildene avhenger av området som undersøkes.

Undersøkelsen er smertefri.

Vanligvis kan alle gjennomføre en røntgenundersøkelse, men gravide pasienter undersøkes ikke med mindre det 
anses som helt nødvendig.

Før undersøkelsen
Det er vanligvis ingen forberedelser til denne undersøkelsen.

Under undersøkelsen

Undersøkelse av nakke
Du vil bli bedt om å ta av deg BH. Halssmykke og øredobber må fjernes. Løs tannprotese bør også tas ut. En tynn 
trøye uten knapper og glidelås kan beholdes på. Bildene tas som oftest sittende. 

Undersøkelse av øvre rygg
Du vil bli bedt om å ta av deg BH. Halssmykke må fjernes. En tynn trøye uten knapper og glidelås kan beholdes på. 
Bildene tas som oftest stående.

Undersøkelse av korsrygg
Benklær må trekkes ned til midt på lårene. Undertøy, som ikke synes på bildene, kan beholdes på. Bildene tas som 
oftest stående.

Undersøkelse av skuldre
Du vil bli bedt om å ta av deg BH.- Halssmykke må fjernes.  En tynn trøye uten knapper og glidelås kan beholdes på. 
Bildene tas som oftest sittende.

Undersøkelse av bekken og hofter
Du må ta av deg benklær. Undertøy beholdes på. Bildene tas som oftest liggende.

Det er satt av 15 minutter til hver av disse undersøkelsene. Skal flere undersøkelser gjøres samtidig må du beregne 
ekstra tid til dette.

Oppfølging
Videre oppfølging skjer via henvisende lege, og du kan forlate avdelingen etter avsluttet undersøkelse.

Dersom du ikke har frikort må du betale en egenandel for undersøkelser ved Radiologisk avdeling. Denne kan 
betales med bankkort eller giro.

Resultatet av undersøkelsen vil bli sendt til legen som har henvist deg.

Kjerneverdiene til Diakonhjemmet Sykehus er respekt, kvalitet, tjeneste og rettferdighet. Vi strekker oss for å gi alle våre 
pasienter god og helhetlig behandling. www.diakonhjemmetsykehus.no
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