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Din praktiserende læge har henvist dig til Gigtambulatoriet med henblik
på meget hurtigt at afklare, om dine ledsmerter kunne være tegn på
leddegigt.
Vurderingen består af 2 undersøgelser, som foretages samme dag:
1.

På Røntgen Afsnittet mellem kl. 10-12 vil du få foretaget røntgenbilleder af dine hænder, håndled og fødder. Det foretages, da
man med ganske få røntgenbilleder, får flest muligt antal led til
vurdering.
Du kan godt have begyndende leddegigtforandringer, som kan
ses på røntgen, uden du har bemærket smerter eller hævelse i
leddene.

2.

I Gigtambulatoriet mellem kl. 13-15 vil en gigtlæge foretage en
ultralydsscanning af de relevante led, og på baggrund af dine
røntgenbilleder og ultralydsscanningen vil lægen kunne bekræfte
eller afkræfte mistanken om leddegigt.

For at give dig (og din læge) svaret med mindst mulig ventetid, er
undersøgelserne tilrettelagt samme dag, så du kun behøver at bruge én
dag på sygehuset. Resultatet vil samme dag blive sendt til din egen
læge.
I svaret indgår kun, om der er fundet tegn på leddegigt. Hvis mistanken
afkræftes, må du sammen med din læge drøfte, hvad det så eventuelt
kan være, der er galt med dig, og om det kræver yderligere undersøgelser eller behandling.
Det er vigtigt, at du er klar over, at undersøgelsen kun vil afgøre, om der
er leddegigt eller ej. Konsultationen (ultralydsscanningen) i Gigtambulatoriet varer max. 10 minutter, og der bliver ikke foretaget andre undersøgelser for, ”hvad det så kan være” eller taget stilling til eventuel
behandling (fx blokader, smertestillende, genoptræning eller lignede).

Er der ikke tale om leddegigt, vil du blive afsluttet til videre opfølgning
hos din praktiserende læge, som du må drøfte svaret med, når din
praktiserende læge modtager dette i løbet af 1-2 dage.
Er der derimod efter undersøgelsen forsat mistanke om leddegigt, vil du
få udleveret en ny tid i ambulatoriet til en mere omfattende udredning
indenfor få uger.
Du skal påregne mindst 3 timers ventetid mellem tidspunktet for din tid i
Røntgen Afsnittet og konsultationen hos gigtlægen. Ventetiden skyldes,
at røntgenbillederne skal beskrives af en røntgenlæge.
Du vil have mulighed for at købe mad i kantinen.
Vi håber, du vil være tilfreds med denne hurtige vurdering, hvor du får
udført flere undersøgelser med svar samme dag.
Venlig hilsen
Personalet på Røntgen Afsnittet og i Gigtambulatoriet
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