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Motion till Regionfullmäktige 

Starta mobil röntgen i Västra Götalands-

regionen 
Utvecklingen inom hälso- och sjukvården går mot att mer avancerad vård görs i hemmet. 
Många av de mest intressanta utvecklingsprojekten för till exempel de mest sjuka äldre inom 
närsjukvård rör just att möta patienterna i hemmet för att patienterna ska slippa ta sig till 
vårdcentralen eller sjukhuset. Ett logiskt nästa steg är att ta är att erbjuda röntgen som 
kommer till patienten istället för att patienten ska till apparaten.  

Skånes universitetssjukhus har haft en mobil röntgenverksamhet sedan 2008. Även Norge är 
långt framme i användandet av mobil röntgen. Röntgenapparaten är liten, den väger under 90 
kilo, och kan tas in i rullstolsanpassade äldreboenden. En bil bemannad av en 
röntgensköterska åker äldreboenden eller sjukhem och genomför röntgen på plats i patientens 
rum eller i ett särskilt anpassat rum.  

En tydlig målgrupp för mobil röntgen är äldre som fallit. Dessa tvingas ofta åka själva till 
akuten eftersom personalsituationen är pressad på äldreboendet. På akuten blir de ofta lågt 
prioriterade i förhållande till andra patienter och får vänta länge. I huvudsak handlar den 
mobila verksamheten om skelett-, lung- och bukröntgen men även vid oklar feber och 
hjärtsvikt. Bilderna kan oftast analyseras snabbt av en röntgenläkare via trådlös överföring. 
Svaret kommer snabbt på om patienten behöver åka till sjukhus för en höftoperation eller om 
patienten drabbats av lunginflammation. 

Verksamheten i Skåne har visat väldigt positiva resultat. Tryggheten för patienterna har ökat, 
många onödiga transporter och sjukhusbesök kan undvikas och det avlastar kommunens 
personal på äldreboenden. 2014 fattade även Stockholms landstingsfullmäktige beslut att 
utreda att starta upp mobil röntgenverksamhet.  

Verksamheten runt Lund omfattar idag tio kommuner med totalt 7-800 undersökningar per år, 
och det finns planer på utökning även i Malmö. De utvärderingar som gjorts av verksamheten 
visar att ungefär 90 % av patienterna som undersökt aldrig behöver uppsöka sjukhusvård. 
Detta är självklart en ökad trygghet för patienten som vet att de kan bli undersökta snabbt och 
slipper åka till sjukhuset. Det är också en avlastning för personalen på det kommunala 
boendet som inte behöver använda sin tid till att åka med patienten till sjukhuset.  

Verksamheten måste ske i samverkan med kommunerna. Lokalerna i äldreboenden måste 
ibland anpassas för att kunna ta in röntgenapparaten. Nya rutiner måste utvecklas för att få 
verksamheten att fungera.  

  



Med hänvisning till ovanstående föreslås Regionfullmäktige besluta 

1. Regionstyrelsen utreder hur mobil röntgen kan användas olika delar av Västra 
Götaland, i helt egen regi eller i samarbete med kommunerna.  

 
Vänersborg 2014-11-25 

 

 

Eva Olofsson, Vänsterpartiet  Jan Alexandersson, Vänsterpartiet 

 

Annette Ternstedt, Vänsterpartiet  Lars Engen, Vänsterpartiet 

 

Carina Örgård, Vänsterpartiet  Lars-Erik Hansson, Vänsterpartiet 

 

Inger Lilja, Vänsterpartiet   Peter Spjuth, Vänsterpartiet
   

 

 

 


