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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Den medicinska diagnostiken revolutionerades efter Wilhelm Conrad Röntgens 

upptäckt av de strålar som kunde tränga igenom material och projicera bild på film. Skadliga 

effekter av den joniserande röntgenstrålningen visade sig dock snart på både patienter och 

röntgenpersonal, trots kunskapen om strålningens skadliga verkan visar tidigare studier på 

brister gällande patientstrålskydd. 

 

Syfte: Syftet med detta arbete var att studera röntgensjuksköterskans tillämpning av 

patientstrålskydd, anledningar till att patientstrålskydd inte tillämpas samt om 

röntgensjuksköterskan hade egna förslag och/eller uppfattningar till hur användandet av 

patientstrålskydd kunde ökas. 

 

Metod: Studien är en kvantitativ deskriptiv enkätstudie, där tre tillfrågade sjukhus har 

deltagit. Enkäten bestod av frågor med slutna svarsalternativ samt lämnades plats för egna 

kommentarer. Totalt analyserades 32 enkäter. 

 

Resultat: Resultatet visade att fertila kvinnor i hög utsträckning tillfrågades om graviditet på 

samtliga sjukhus samt angav majoriteten av respondenterna att de alltid eller oftast tillämpade 

gonadskydd som patientstrålskydd. Gällande kompression och PA-positionering skilde sig 

sjukhusen från varandra i tillämpningen av patientstrålskydd. Vid jämförelse mellan 

sjukhusen framkom signifikanta skillnader i samtliga frågeställningar. Avseende 

förbättringsmöjligheter analyserades respondenternas egna kommentarer och fyra 

huvudgrupper framträdde; tillgänglighet, tradition/kultur på arbetsplatsen, radiologernas roll 

samt utbildning. 

 

Slutsats: Det finns kunskaper hos röntgensjuksköterskan angående fördelarna med att 

tillämpa patientstrålskydd, trots dessa kunskaper finns det plats för förbättring gällande de 

rutiner och krav som styrs av röntgenverksamheten på de medverkande sjukhusen. 

 

Nyckelord - stråldos, strålskydd, strålningseffekter, röntgensjuksköterska 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Background: The medical diagnostics were revolutionized by Wilhelm Conrad Röntgen's 

discovery of the x-rays that could penetrate material and project image on film. However, 

harmful effects of ionizing x-rays were soon found on both patients and staff, despite the 

knowledge of the harmful effects of radiation, previous studies show deficiencies regarding 

patient radiation protection. 

 

Purpose: The purpose of this study was to investigate the x-ray nurse´s implementation of 

equipment for protection of radiation, reasons why they were not used and if the x-ray nurse 

had ideas and/or suggestions about how the implementation of the equipment for protection of 

radiation can increase. 

 

Method: A quantitative descriptive survey study based on a questionnaire with three 

participated hospitals. The questionnaire consisted of questions with closed answer options 

and there was given room for own comments. A total of 32 questionnaires were analyzed. 

 

Results: Results showed that women of fertile age to a significant extent was asked about 

pregnancy in all hospitals and the majority of respondents indicated that they always or most 

commonly used gonad protection as patient radiation protection. Regarding compression and 

PA positioning all hospitals differentiated from each other in the application of patient 

radiation protection. When comparing hospitals, significant differences were found in all the 

issues. In terms of improvement opportunities, the respondents' own comments were analyzed 

and four main groups appeared; Availability, tradition / culture at the workplace, the role of 

radiologists and education. 

 

Conclusion: The x-ray nurse has the knowledge concerning the benefits of applying patient 

radiation protection. Despite the knowledge there is room for improvement regarding the 

requirements and guidelines which is controlled by the x-ray department in the participated 

hospitals. 

 

Keywords - radiation dose, radiation protection, radiation effects, x-ray nurse 
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BAKGRUND 

Redan 1895 upptäckte Wilhelm Conrad Röntgen de strålar som genom sin förmåga att tränga 

igenom material kunde projicera en bild på film (Axelsson, B., 2008). Röntgen blev snabbt en 

populär metod vid otaliga områden, exempelvis utprovning av skor samt som underhållning 

(Berglund, E. & Jönsson, B-A., 2011), dock förstod sjukvården tidigt att röntgen även var till 

stor nytta för den medicinska diagnostiken. I Sverige genomfördes olika 

röntgenundersökningar redan 1896, där de första organ som undersöktes var skelett och 

lungor (Pettersson, H., 2008). Emellertid var inte riskerna med strålning kända i början, men 

snart visade det sig att röntgenstrålningen kunde leda till skador på patienter samt 

röntgenpersonal (Axelsson, B., 2008), vilket resulterade i många strålskador som även kunde 

leda till dödsfall (Berglund, E. & Jönsson, B-A., 2011). 

 

Dosbegrepp 

Stråldosen påverkas av ett flertal faktorer såsom rörspänning, rörström, exponeringstid, 

patientstorlek och strålfält (Axelsson, B., 2008). Den strålning som inte tränger igenom 

kroppen utan förblir kvar och inte bidrar till bildinformation kommer orsaka onödig stråldos 

till patienten. Denna strålning benämns absorberad dos och är en storhet som anger mängd 

joniserande strålning som ett föremål eller en kropp tagit emot. För att mäta den absorberade 

dosen av röntgenstrålning används enheten Gray (Gy), 1 Gy är en väldigt hög stråldos. Den 

absorberade dosen till patienten är beroende på röntgenundersökning mellan 0,1-50 mGy. På 

grund av att människan utsätts för andra typer av joniserande strålning än röntgenstrålning har 

ekvivalent stråldos införts. Denna stråldos tar hänsyn till biologiska effekten och anges med 

enheten Sievert (Sv), ekvivalent dos beräknas genom att den absorberade dosen multipliceras 

med en strålviktningsfaktor som är beroende av stråltyp (Carlsson, S. & Wallström, E., 2000). 

För att bättre beskriva riskerna med strålning används effektiv dos, där hänsyn tas till vilka 

organ som har bestrålats (Thilander Klang, A., 2008). Effektiv dos beräknas genom att 

multiplicera ekvivalent dos med en organviktningsfaktor, där exempelvis gonader har högre 

viktningsfaktor än huden (Carlsson, S. & Wallström, E., 2000). 

 

Risker med röntgenstrålning 

Strålning med tillräckligt hög energi kan slå ut elektroner från atomer och då jonisera dem. 

Röntgenstrålning är en joniserande strålning och kan därmed orsaka skador på cellens DNA 

eller andra beståndsdelar av cellkärnan. Till stor grad kan cellerna själva reparera de 
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uppkomna skadorna, dock kan skadan bli bestående och klassas då som biologiska effekter 

(Axelsson, B., 2008). 

 

Strålskadorna kan delas upp i deterministiska och stokastiska. Deterministiska effekter är 

strålskador som drabbar organ och vävnader vilket leder till en försämring av funktionen eller 

att funktionen upphör. Det som avgör graden av strålskada beror bland annat på hur hög dos 

samt hur lång exponering av röntgenstrålning personen har utsatts för, dock uppträder 

deterministiska effekter alltid när stråldosen är över en viss nivå (tröskelvärde). Kroppens 

organ är olika känsliga för strålning vilket medför att graden av skada även är beroende av 

vilken del av kroppen som blivit exponerad för röntgenstrålning, exempelvis är benmärg och 

reproduktionsorganen extra känsliga för strålning (ICRP, 2001). Testiklar har en tröskeldos 

vid engångsbestrålning på 0,15 Gy för tillfällig sterilitet och för permanent sterilitet 3,5-6,0 

Gy medan tröskeldosen för benmärg är 0,5 Gy vilket kan leda till en sänkning av 

blodbildningen (Berglund, E. & Jönsson, B-A., 2007). Effekten av deterministiska skador kan 

vara håravfall, rodnad av huden samt vävnadsdöd. Missbildningar på foster hör också till 

deterministiska effekter och är som störst från vecka tre till och med vecka åtta (ICRP, 2001), 

dock är riskerna för deterministiska och stokastiska skador under de tre första veckorna i 

fosterstadiet minimala (Axelsson, B., 2008). Från vecka åtta till och med vecka femton under 

fosterstadiet är risken för skador på den mentala tillväxten ökad (ICRP, 2001), vilket skulle 

kunna leda till en minskning på 30 IQ-enheter per Sv. Emellertid är risken för missbildade 

organ på grund av strålning mycket liten och tröskeldosen är 0,1Gy (Axelsson, B., 2008). 

 

Stokastiska effekter är skador som inte syns direkt utan uppkommer lång tid efter exponering 

av strålning. Dessa har till skillnad från deterministiska effekter inget tröskelvärde utan även 

en liten stråldos ökar sannolikheten för skada (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2010), risken för 

strålskador antas vara linjär och stiger med högre stråldos (Axelsson, B., 2008). Till dessa 

skador räknas cancer och ärftliga skador, dock är risken för ärftliga skador mindre än risken 

att utveckla strålningsinducerad cancer (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2010). Likväl är även 

risken att utveckla strålningsinducerad cancer relativt låg (ICRP, 2001) enligt de 

riskberäkningar som gjorts baserade på epidemiologiska studier av överlevande från 

kärnvapensprängningar i Hiroshima och Nagasaki (Ozasa, K., Shimizy, Y., Suyama, A., 

Kasagi, F., Soda, M., Grant, J.e., Sakata, R., Sugiyama, H. & Kodama, K., 2012). 
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Strålsäkerhet 

Upptäckten av strålrisker och behovet av kontroll ledde till bildandet av bland annat Brittish 

X-ray and Radium Comitee och American Roentgen Ray Society, som i början av 1920-talet 

föreslog allmänna strålskyddsåtgärder. 1928 inrättades International Comission on X-ray and 

Radium Protection som senare bytte namn till International Comission on Radiological 

Protection (ICRP), vars huvudsakliga uppgift är att ta fram rekommendationer för allmänna 

strålskydd (Carlsson, S. & Wallström, E., 2000). 

 

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (2010-07-12) krävs tillstånd för att bedriva verksamhet med 

joniserande strålning samt att strålskyddslagen och uppsatta riktlinjer efterlevs. Det finns fyra 

grundläggande principer som ska uppfyllas: Strålningen ska vara berättigad, för att utnyttja 

strålningens effekter ska den göra mer nytta än skada för den berörda patienten vid varje 

enskild undersökning. Nya metoder ska bedömas vara berättigade innan de medicinskt kan 

nyttjas. Strålningen ska optimeras utifrån ekonomisk- och samhällssynpunkt och därför ska 

stråldoserna vara så låga som det möjligt går utifrån den enskilda undersökningen. Vidare ska 

det finnas dosgränser för att personal, patient och allmänheten ska skyddas från de risker som 

strålningen innebär. Samt att det finns vedertagna referensnivåer som normalt inte ska 

överstigas, optimering gäller dock alltid oavsett om stråldosen ligger under referensnivån. 

Vidare nämner Berglund, E. & Jönsson, B-A. (2011) att radiologer och röntgensjuksköterskor 

måste ha stor kunskap inom undersökningstekniker, strålskydd samt om utrustningen för att 

stråldoserna ska hållas så låga som möjligt. 

 

Tidigare studier 

En stor orsak till stråldos hos människor har sin orsak i den medicinska diagnostiken, som 

bland annat innefattar konventionell röntgen, det är därför viktigt att använda tekniker för att 

minska stråldosen utan att kompromissa med bildkvalitet (Axelsson, B., 2008). En rapport 

gjord av Strålskyddsmyndigheten (2010:14), vars syfte var att få en överblick över doserna 

inom den medicinska diagnostiken i Sverige, visar att exempelvis den diagnostiska 

medelstandarddosen för bäckenundersökning var 1,3 Gycm² och för ländrygg 5,0 Gycm². 

Även Gyekye, PK., Simon, A., Geoffrey, ER., Johnson, Y., Stephen, I., Engmann, CK., & 

Samuel, WG. (2013) har i sin studie på 100 vuxna patienter gjort mätningar på patientstråldos 

för ländryggsundersökning vid anterior-posterior position (AP). Deras beräkningar visade en 

patientstråldos på 0,9-14,7 µSv, medan specifika organdoser visade: Lever 34,9±1,0 µGy, 

Pankreas 23,2±0,7 µGy samt Mjälte 13,3±0,4 µGy. 
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Baghbanian, M., Kanani, A., & Chaparian, A. (2014) har jämfört stråldoser samt eventuell 

dosreducering i gonaderna hos manliga och kvinnliga patienter för vissa 

röntgenundersökningar i olika projektioner. De skriver att en av de mest effektiva 

stråldosreducerande åtgärder som kan genomföras är optimering av projektion där bilder tas i 

PA (posterior-anterior) position istället för AP (anterior-posterior) position, vilket resulterar i 

en avsevärd reducerad stråldos med 50-57 % vid konventionell röntgen av buk, bäcken och 

ländrygg. Studien visar även att användandet av PA-position framför AP-position ger en 

minskning av stråldos till äggstockarna med 38 % (P = 0,005), 31 % (P = 0,015), och 25 % (P 

= 0,037) samt reducering av stråldos till testiklarna med 76 % (P < 0,001), 86 % (P < 0,001), 

och 94 % (P < 0,001). Vidare finns en studie vars syfte var att utforska vilken sida av kroppen 

som är mest strålkänslig vid AP-, PA- och sidoprojektioner genom mätningar på fantom. 

Resultatet visade att den effektiva dosen vid röntgenundersökning av bröstrygg minskar med 

upp till 57 % vid PA-positionering av patienten samt att dosen till bröstvävnaden blir upp till 

6,6 gånger högre vid AP-positionering i jämförelse med PA-positionering (Sholmo, AB., 

Bartal, G., Mosseri, M., Avraham, B., Leitner, Y. & Shabat, S., 2016). Kvinnor med 

diagnosen skolios gör i genomsnitt 22,9 röntgenundersökningar under sitt liv och 

bröstvävnaden utsätts då för en hög stråldos. 5513 kvinnor med skolios deltog i en studie för 

att undersöka mortaliteten hos kvinnor som frekvent utsätts för joniserande strålning. 

Resultatet visar att 23 % av alla dödsfall kan härledas till cancer, där bröstcancer är vanligast 

med 112 dödsfall av totalt 355 stycken, efter bröstcancer kom fall av lungcancer med 57 

dödsfall (Ronckers, CM., Land, CE., Miller, JS., Stovall, M., E. Lonstein, JE. & Doody, MM., 

2010). Dessutom nämner Sholmo et al. (2016) att den effektiva dosen vid 

röntgenundersökning av ländrygg kan sänkas med upp till 48 % vid PA-positionering och upp 

till 65 % vid undersökning av halsrygg. 

 

Ytterligare sätt att reducera dos till strålkänsliga reproduktionsorgan såsom testiklar är 

användande av gonadskydd, enligt Barcham, N., Egan, I. & Dowd, SB. (1997) reduceras 

dosen till testiklar på nyfödda med ungefär 60 %. Vidare säger även nyare studier gjorda på 

ett fantom att dosen till testiklarna ökar med 36,4 % utan gonadskydd (Fauber, TL., 2016). 

Trots det visar flertal studier på ett bristfälligt samt felaktigt nyttjande, endast i 70 % av fallen 

användes gonadskydd samt visade det sig också att ungefär 38 % (Fawcett, SL. & Barter, SJ., 

2009) respektive 10 % (Sikand, M., Stinchcombe, S. & Livesley, PJ., 2003) av dessa är 

felaktigt placerade. 
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Olsson, M-L., Tingberg, A., & Mattsson, S. (2010) tar i sin studie upp att kompression, som 

kan användas vid konventionell röntgen av exempelvis buk, bäcken och ländrygg, ytterligare 

är en teknik för att reducera stråldosen. Det är möjligt att komprimera bäckenregionen på 

patienter med 7–8 cm oberoende av storleken på patienten medan buken kan komprimeras 

med 8–19 cm beroende på patientens kroppsstorlek, där kraftiga patienter kan komprimeras 

mer. Genom nyttjande av kompression kan stråldosen minskas med 50 % eller mer. 

 

Röntgensjuksköterskans ansvar 

Utvecklingen av området Bild- och Funktionsmedicin har gått starkt framåt vilket ställer höga 

krav på röntgensjuksköterskans kompetens och kunskaper gällande bland annat kvalitet och 

patientsäkerhet, där röntgensjuksköterskan ska följa gällande riktlinjer samt att medverka till 

förbättringar i patientsäkerhet. Inom området strålskydd ska röntgensjuksköterskan tillämpa 

sina kunskaper inom strålningsfysiologi för att optimera bildkvalitet samtidigt som 

patientstråldos minimeras och strålskyddsföreskrifter följs (Svensk förening för 

Röntgensjuksköterskor, 2012). Detta förfarande stämmer väl in på ALARA-principen, som är 

ett internationellt begrepp. ALARA står för as low as reasonably achievable, vilket kan 

översättas till att stråldosen ska hållas så låg som möjligt utifrån varje enskild 

röntgenundersökning (NRC, 2015). Vidare ska röntgensjuksköterskan utöva god vård enligt 

gällande vetenskap samt medverka till att implementera ny kunskap genom 

kompetensutveckling samt hålla sig uppdaterad med gällande forskning (Svensk förening för 

Röntgensjuksköterskor, 2012). 

 

Även om den remitterande läkaren samt ansvarig radiolog ansvarar för att undersökningen ska 

vara berättigad (Axelsson, B., 2008) är det röntgensjuksköterskan som är ytterst ansvarig för 

att bildtagningen optimeras utifrån frågeställning och stråldos (Svensk förening för 

Röntgensjuksköterskor, 2012). Röntgensjuksköterskan kan bland annat ifrågasätta behovet av 

undersökning, val av undersökning samt antal projektioner (Matilainen, K., Ahonen, S-M., 

Kankkunen, P. & Kangasniemi, M., 2017). I röntgensjuksköterskans kompetensbeskrivning 

(Svensk förening för Röntgensjuksköterskor, 2012) står det skrivet att röntgensjuksköterskan 

ansvarar för strålningssäkerhet samt tillämpning av strålskydd. Några av de 

strålskyddsåtgärder röntgensjuksköterskan bör använda sig av är kompression om lämpligt, 

gonadskydd på män samt att fråga kvinnor i fertil ålder om graviditet föreligger (Carlsson, S., 

Wallström, E., 2000). Kompression används för att spara på stråldos till patienten, i de flesta 

fall spänns ett band fast över patienten och under bandet läggs en kudde som pressar ner 
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patientens buk. Det finns nyare varianter som ska vara smidigare att använda och arbeta med 

självständigt, dessa är i stället utformade med en platta som pumpas ner av 

röntgensjuksköterskan med hjälp av ett handtag (Lindblom, 2001, februari). I Sverige ska alla 

pojkar och män i fertil ålder förses med gonadskydd, vilka oftast är tillverkade i bly och 

utformade som en kupa (Axelsson, B., 2008). Gonadskyddet placeras på sådant sätt att det 

omsluter testiklarna ordentligt och används vid AP- samt lateralprojektioner för att skydda 

reproduktionsorganen då dessa har en hög strålkänslighet (ICRP, 2001), viktigt är att dessa 

endast ska användas då det ej föreligger någon risk att diagnostisk information missas 

(Axelsson, B., 2008). Emellertid behöver röntgensjuksköterskan i Sverige inte använda sig av 

gonadskydd på flickor och kvinnor i fertil ålder. En studie gjorda på flickor mellan 0–18 år 

visar att äggstockarnas lokalisation kan variera från person till person samt att de kan variera 

utifrån ålder (Bardo, DME., Black, M., Schenk, K. & Zaritzky, MF., 2009). 

 

Problemformulering 

Författarnas erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på olika sjukhus visar på 

skillnader i röntgensjuksköterskans möjligheter att tillämpa korrekt strålskydd utifrån ett 

patientperspektiv. Trots att flertalet studier tydligt bevisar att stråldosen till patienten 

reduceras avsevärt vid tillämpning av strålskydd, visar en undersökning gjord av 

Strålsäkerhetsmyndigheten på stora brister på många håll vilket leder till en förhöjd stråldos 

som kan medföra en ökad risk för patienten (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2015:14). 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka tillämpning av patientstrålskydd på valda sjukhus och se 

vilka eventuella faktorer som negativt och positivt kunde påverka användandet av strålskydd. 

Ytterligare ett syfte var att utläsa om det mellan sjukhusen fanns skillnader i tillämpning av 

patientstrålskydd samt att undersöka om röntgensjuksköterskan hade egna uppfattningar och 

förslag på hur användandet av patientstrålskydd kan ökas. 
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Frågeställningar 

 Hur väl tillämpar röntgensjuksköterskan patientstrålskydd på respektive sjukhus? 

 Vilka skäl anger röntgensjuksköterskan till varför strålskydd sällan eller inte alls 

tillämpas? 

 Finns det några skillnader i tillämpning av strålskydd mellan de i studien medverkande 

sjukhusen? 

 Vad är det som gör att det fungerar bra respektive mindre bra på de olika 

röntgenavdelningarna? 

 Har röntgensjuksköterskorna egna förslag till hur användandet av strålskydd kan 

förbättras? 

 

 

METOD 

Design 

Studien design är en kvantitativ deskriptiv studie i form av enkätundersökning. 

 

Urval 

I denna studie har tre stycken sjukhus medverkat, inklusionskriteriet för dessa sjukhus var att 

det skulle arbeta minst tio kliniskt verksamma röntgensjuksköterskor på sjukhusen. Vid denna 

enkätstudie har urvalet av respondenter gjorts på ett vetenskapligt sätt, urvalet begränsades till 

legitimerade röntgensjuksköterskor som arbetar kliniskt på de tre utvalda sjukhusen. Detta 

anses vara ett obundet slumpmässigt urval. (Olsson, H. & Sörensen, S., 2011). 

Inklusionskriterierna valdes till legitimerade röntgensjuksköterskor oavsett kön, ålder samt 

arbetslivserfarenhet som röntgensjuksköterska. Exkluderade är de röntgensjuksköterskor som 

endast arbetar med magnetkamera, datortomografi och/eller angiografi. 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamling har skett genom egenkonstruerad enkät (Bilaga 1) uppbyggd av strukturerade 

frågor med slutna svarsalternativ där vissa frågor kan utökas med egna reflektioner. Enkäten 

utformades på sådant sätt att den besvarade syfte samt frågeställningarna med först tre 

allmänna frågor - kön, ålder och yrkesverksamma år som röntgensjuksköterska. Vidare följer 

en andra del som berör röntgensjuksköterskans tillämpning av patientstrålskydd som fertila 
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kvinnor och graviditet; gonadskydd; kompression; PA-positionering och anledningen till att 

detta sällan eller aldrig används samt en tredje del som berör röntgensjuksköterskans egna 

uppfattningar avseende varför strålskydd fungerar väl eller mindre väl på respektive 

avdelning. 

 

För denna studie konstruerades en egen enkät och det är av vikt att regler och riktlinjer följs, 

så som att frågorna ska vara entydiga, enkla och begripliga. I detta arbete har frågor som är 

ledande eller förutsättande undvikits (Olsson, H. & Sörensen, S., 2011). 

 

Tillvägagångssätt 

Tre sjukhus kontaktades via mail där projektplan presenterades samt tillstånd för att 

genomföra studien tillfrågades. Ett tillfrågat sjukhus ansåg sig inte ha tid att delta i studien, 

därför togs kontakt med ytterligare ett sjukhus. Efter godkännande från verksamhetschefer 

bokades ett möte in med avdelningschef på respektive sjukhus, där studien presenterades 

ytterligare och utrymme för frågor fanns. Vid mötet lämnades enkäterna ut samt tillhörande 

förslutna låda för insamling av de ifyllda enkäterna. Efter datainsamlingsperioden avslutats 

hämtades de förslutna lådorna med enkäter upp av författarna på respektive sjukhus De 

mottagna svaren i enkäterna har bearbetats och analyserats i statistikprogrammet SPSS. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Röntgensjuksköterskan ansvar för att forskningsetiska principer och riktlinjer följs 

(Vårdförbundet, 2008). Olsson, H. och Sörensen, S. (2011) tar upp fyra viktiga etiska aspekter 

som har efterföljts i denna studie; informationskravet, samtyckeskravet, begriplighetskravet 

samt nyttjandekravet. Studiedeltagarna fick i samband med enkätutlämning även skriftlig 

information (Bilaga 2) där studiens syfte tydligt framgick (informationskravet) och att allt 

deltagande är frivilligt och konfidentiellt(samtyckeskravet). Begriplighetskravet styrs av att 

all information som ges till studiedeltagare ska vara tydlig och på ett lekmannamässigt sätt 

utformad. Till sist tas upp nyttjandekravet upp vilket innebär att all insamlad information om 

studiedeltagare endast får användas i forskningssyfte.  Sveriges läkarförbund (2013) nämner 

att all forskning ska respektera samt skydda individens personuppgifter, värdighet, rättighet, 

integritet och självbestämmande.  
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I denna studie har hänsyn tagits till personlig integritet då inga personuppgifter eller annan 

personlig information kan härledas till specifik individ. I resultatdelen har de olika sjukhusens 

namn bytts ut till benämningen: Sjukhus A, B och C, för att ytterligare bibehålla anonymitet 

för respondenterna. Vidare informerades deltagarna att deras svar endast skulle användas i 

denna specifika studie de tillfrågades att delta i. Därmed anses denna studie uppfylla de etiska 

riktlinjer som finns. 

 

Bearbetning och analys 

Fråga 1 Hur väl tillämpar röntgensjuksköterskan patientstrålskydd på respektive sjukhus? 2 

Vilka skäl anger röntgensjuksköterskan till varför strålskydd sällan eller inte alls tillämpas?, 

4 Vad är det som gör att det fungerar bra respektive mindre bra på de olika 

röntgenavdelningarna? och 5 Har röntgensjuksköterskorna egna förslag till hur användandet 

av strålskydd kan förbättras? kommer presenteras i tabellform samt löpande text. Vid 

bearbetning och analys av insamlad data kommer programmet Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) användas gällande fråga 3 Finns några väsentliga skillnader mellan de i 

studien medverkande sjukhusen? ytterligare analys görs med variansanalys ANOVA som 

används vid hypotesprövning för studier där fler än två grupper deltagit (Ejlertsson, G., 2012). 

Signifikansnivån valdes till p <0,05. För att vidare analysera svaren i SPSS kodades 

variablerna om till matematiska värden (alltid=4, oftast=3, sällan=2 och aldrig=1) som sedan 

användes för att säkerställa om signifikant skillnad fanns mellan sjukhusen gällande 

tillämpningen av patientstrålskydd. 

 

 

RESULTAT 

Bakgrundsvariabler 

I denna studie deltog tre stycken sjukhus, inklusionskriteriet för dessa sjukhus var att det 

skulle arbeta minst 10 kliniskt verksamma röntgensjuksköterskor på vardera sjukhus. I studien 

benämns sjukhusen med A, B och C. Totalt antal respondenter var 32 stycken med 

fördelningen; sjukhus A 7 stycken, sjukhus B 10 stycken och sjukhus C 15 stycken. 
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Hur väl tillämpar röntgensjuksköterskan patientstrålskydd på respektive sjukhus och 

vilka skäl anger röntgensjuksköterskan till varför strålskydd sällan eller inte alls 

tillämpas? 

För att kunna besvara dessa frågeställningar delades enkäten in i fyra huvudfrågor med 

tillhörande följdfråga (se bilaga 1). Huvudfrågorna berörde patientstrålskydd avseende 

tillämpningen av: fråga fertila kvinnor om graviditet, gonadskydd, kompression samt PA-

positionering och följdfrågorna avsåg anledningen till varför patientstrålskydd sällan eller 

aldrig tillämpades. Varje huvudfråga hade fyra svarsalternativ: Alltid, Oftast, Sällan samt 

Aldrig medan de tillhörande följdfrågorna hade svarsalternativen: Tidsbrist, Glömmer bort, 

Brist på utrustning, Tradition på kliniken, Annat. Annat inkluderade faktorer som ej fanns 

med som svarsalternativ. Vidare kunde röntgensjuksköterskorna även delge eventuella egna 

kommentarer. 

 

Hur ofta frågar röntgensjuksköterskan fertila kvinnor om graviditet? 

Resultatet angående fertila kvinnor och graviditet visade att de tre sjukhusen har svarat 

relativt likvärdigt där svaren visar på att majoriteten av respondenterna har svarat alltid eller 

oftast på frågan (se Tabell 1). 

 

Tabell 1. Hur ofta frågar röntgensjuksköterskan om graviditet? 

 N Alltid Oftast Sällan Aldrig Medel* 

Sjukhus A 7 4 (57%) 3 (43%)   3,57 

Sjukhus B 10 3 (30%) 6 (60%) 1 (10%)  3,20 

Sjukhus C 15 13 (87%) 2 (13%)   3,87 

Totalt 32 20 11 1  3,59 

*Medelvärdet av de omkodade variablerna (Alltid=4, Oftast=3, Sällan=2, Aldrig=1) 

 

Det framkom att anledningen till att frågan om graviditet inte ställdes berodde på 

undersökningen, exempelvis ställdes inte frågan vid undersökning av extremiteter samt om 

buk- och bäckenområdet inte var i strålfältet. 

“Känns omotiverat att fråga fertila kvinnor om graviditet vid till exempel hand-

undersökning” (sjukhus A) 
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“Beror på undersökning; om buken är i strålfältet eller nära strålfältet vid höga stråldoser” 

(sjukhus B) 

 

Hur ofta använder röntgensjuksköterskan gonadskydd? 

Vid frågan om hur ofta gonadskydd tillämpas visar sjukhus C på en majoritet med 73% som 

svarar att de alltid tillämpar gonadskydd då det är lämpligt på pojkar och män i fertil ålder. På 

sjukhus A och B svarar de flesta att de oftast tillämpar gonadskydd som patientstrålskydd, 

sjukhus B har även tre som anger att de sällan tillämpar gonadskydd (se Tabell 2). 

 

Tabell 2. Hur ofta använder röntgensjuksköterskan gonadskydd? 

 N Alltid Oftast Sällan Aldrig Medel* 

Sjukhus A 7 2 (29%) 5 (71%)   3,29 

Sjukhus B 10 1 (10%) 6 (60%) 3 (30%)  2,80 

Sjukhus C 15 11 (73%) 4 (27%)   3,73 

Totalt 32 14 15 3  3,34 

*Medelvärdet av de omkodade variablerna (Alltid=4, Oftast=3, Sällan=2, Aldrig=1) 

 

Anledningen till att gonadskydd inte används var tidsbrist, att det glöms bort, gonadskydd 

saknades på labb samt svårighet med placeringen av dessa. 

“Svårt med gonadskydd - täcka utan att skymma” (sjukhus A) 

“Ibland händer det faktiskt att man glömmer, om tidsbristen är stor” (sjukhus C) 

“För få material gör så att vissa strålskyddsåtgärder inte kan utföras” (sjukhus A) 

 

Hur ofta använder röntgensjuksköterskan kompressionsutrustning? 

Angående tillämpningen av kompression är det 4 av 7 respondenter (57 %) från sjukhus A 

som alltid använder kompressionsutrustning medan sjukhus B har en majoritet som svarade 

att de oftast tillämpar kompression. Sjukhus C har en klar majoritet som anger att de sällan 

använder sig av kompression samt att fyra respondenter från sjukhus C anger att de aldrig 

komprimerar (se Tabell 3). 
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Tabell 3. Hur ofta använder röntgensjuksköterskan kompressionsutrustning? 

 N Alltid Oftast Sällan Aldrig Medel* 

Sjukhus A 7 4 (57%) 3 (43%)   3,57 

Sjukhus B 10 1 (10%) 8 (80%) 1 (10%)  3,00 

Sjukhus C 15 1 (7%) 3 (20%) 7 (47%) 4 (26%) 2,07 

Totalt 32 6 14 8 4 2,69 

*Medelvärdet av de omkodade variablerna (Alltid=4, Oftast=3, Sällan=2, Aldrig=1) 

 

Den stora anledningen till att kompression inte tillämpas är brist på utrustning samt tidsbrist 

men även traditioner på kliniken tas upp som orsak av sjukhus B och C. 

“Jobbat på ett annat sjukhus där det fanns en stark tradition att komprimera. Detta föll bort 

när jag började jobba på…..” (sjukhus C) 

“Arbetsplatskultur avgör tillämpningen av patientstrålskydden” (sjukhus B) 

“Ett problem är att kompressionsanordningen håller inte, de går ofta sönder och är då borta 

från labb en tid. Då hinner man vänja sig vid att inte komprimera” (sjukhus B) 

 

Hur ofta används PA-positionering? 

I frågan om PA-positionering kan man se att sjukhus B och C har ett överslag av respondenter 

som svarar oftast medan majoriteten av sjukhus A har svarat att de sällan använder sig av PA-

positionering. Från sjukhus C finns dessutom två respondenter som inte har lämnat något svar 

på frågan (se Tabell 4). 
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Tabell 4. Hur ofta används PA-positionering? 

 N Alltid Oftast Sällan Aldrig Inget 

svar 

Medel* 

Sjukhus A 7  1 (14%) 5 (72%) 1 (14%)  2,00 

Sjukhus B 10 2 (20%) 5 (50%) 1 (10%) 2 (20%)  2,70 

Sjukhus C 15 4 (27%) 9 (60%)   2 (13%) 3,13 

Totalt 32 6 15 6 3 2 2,75 

*Medelvärdet av de omkodade variablerna (Alltid=4, Oftast=3, Sällan=2, Aldrig=1) 

 

Ett flertal anledningar fanns till att PA-positionering inte används på de olika sjukhusen. Det 

framkom att det saknades rutiner, man gör som alla andra, följer metodboken, endast lungor 

körs i PA-position samt att skolios alltid görs i PA-position. 

“När jag gick utbildningen så blev jag lärd att ta kompression i stället för PA” (sjukhus A) 

“PA-positionering; Alltid vid skoliosundersökning för att minska stråldosen till bröstkörtel. 

Detta är rutin på vår avdelning” (sjukhus B) 

“Läkare vill inte att vi till exempel tar vanliga ländryggar PA på grund av traditioner? Oklart 

varför” (sjukhus C) 

 

Finns det några skillnader i tillämpningen av strålskydd mellan de i studien 

medverkande sjukhusen? 

För att besvara denna frågeställning användes statistikprogrammet SPSS och en variansanalys 

ANOVA gjordes som visade på att det fanns signifikanta skillnader mellan de tre deltagande 

sjukhusen i alla fyra huvudfrågor; fertila kvinnor och graviditet, gonadskydd, kompression 

och PA-positionering. 

 

Vad gäller frågan hur ofta röntgensjuksköterskan frågade fertila kvinnor om graviditet fanns 

signifikanta skillnader mellan sjukhus B och sjukhus C med p-värde 0,007 (se Tabell 5). 

Sjukhus C hade 87 % respondenter som svarade alltid medan majoriteten (60 %) på sjukhus B 

svarade oftast. I övrigt påvisades inga signifikanta skillnader. 
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Tabell 5. Fertila kvinnor och graviditet 

(I)Grupp (J)Grupp Medelvärdesskillnad Standardavvikelse Signifikans 

Sjukhus A B 0,371 0,243 0,293 

C -0,295 0,226 0,402 

Sjukhus B A -0,371 0,243 0,293 

C -0,667 0,201 0,007* 

Sjukhus C A 0,295 0,226 0,402 

B 0,667 0,201 0,007* 

*=signifikant skillnad  

p<0,05 

 

För frågan gällande hur ofta tillämpas gonadskydd påvisades en signifikant skillnad mellan 

sjukhus B och sjukhus C med p-värde 0,000 (Se Tabell 6). På sjukhus B angav 60 % av 

respondenterna att de oftast tillämpar gonadskydd medan 73 % på sjukhus C angav alltid. I 

övrigt påvisades inga signifikanta skillnader. 

 

Tabell 6. Gonadskydd 

(I)Grupp (J)Grupp Medelvärdesskillnad Standardavvikelse Signifikans 

Sjukhus A B 0,486 0,258 0,162 

C -0,448 0,240 0,167 

Sjukhus B A -0,486 0,258 0,162 

C -0,933 0,214 0,000* 

Sjukhus C A 0,448 0,240 0,167 

B 0,933 0,214 0,000* 

*=signifikant skillnad  

p<0,05 
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Gällande tillämpningen av kompression fanns signifikanta skillnader mellan sjukhus A och 

sjukhus C med p-värde 0,000 samt mellan sjukhus B och C med p-värde 0,009 (se Tabell 7). 

På sjukhus A svarade 57 % alltid och 43 % oftast på frågan gällande tillämpning av 

kompression medan sjukhus B har en majoritet på 80 % som svarade oftast. Sjukhus C 

avviker då majoriteten svarade sällan (47 %) eller aldrig (26 %) på frågan. 

 

Tabell 7. Kompression 

(I)Grupp (J)Grupp Medelvärdesskillnad Standardavvikelse Signifikans 

Sjukhus A B 0,571 0,350 0,249 

C 1,505 0,325 0,000* 

Sjukhus B A -0,571 0,350 0,249 

C 0,933 0,290 0,009* 

Sjukhus C A -1,505 0,325 0,000* 

B -0,933 0,290 0,009* 

*=signifikant skillnad  

p<0,05 

 

 

Även vid frågeställningen avseende PA-positionering uppkom signifikanta skillnader mellan 

sjukhus A och sjukhus C med p-värde 0,010 (se Tabell 8). För denna fråga kan en tydlig 

skillnad ses där sjukhus A svarade sällan (72 %) medan sjukhus C svarade oftast (60 %) 

I övrigt fanns inga signifikanta skillnader. 
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Tabell 8. PA-positionering 

(I)Grupp (J)Grupp Medelvärdesskillnad Standardavvikelse Signifikans 

Sjukhus A B -0,700 0,386 0,184 

C -1,133 0,359 0,010* 

Sjukhus B A 0,700 0,386 0,184 

C -0,433 0,320 0,378 

Sjukhus C A 1,133 0,359 0,010* 

B 0,433 0,320 0,378 

*=signifikant skillnad  

p<0,05 

 

 

Vad är det som gör att det fungerar bra respektive mindre bra på de olika 

röntgenavdelningarna och har röntgensjuksköterskorna egna förslag till hur 

användandet av strålskydd kan förbättras? 

För dessa två frågeställningar kommer resultatet samredovisa för ökad tydlighet och läsbarhet. 

Vid analys av de besvarade enkäterna framkom fyra förbättringsförslag från respondenterna; 

tillgänglighet, tradition/kultur på arbetsplatsen, radiologernas roll samt utbildning. 

 

Tillgänglighet 

Många respondenter anger att det är viktigt att gonadskydd och kompressionsutrustning finns 

tillgängligt på labben, att de som finns fungerar samt att kunskap om hur dessa används 

delges till alla inklusive nyanställda samt studenter. 

“Kompressionsutrustning måste vara lätt och smidig” (sjukhus A) 

“Viktigt att gå igenom utrustning och kontrollera att den är hel” (sjukhus C) 

“Ibland har vi trasig utrustning vilket förhindrar. Fungerande utrustning hade varit en 

förbättring” (sjukhus B) 
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Tradition/kultur på arbetsplatsen 

Flertal kommentarer från framför allt sjukhus B och C gällande anledningen till att 

patientstrålskydd inte tillämpas i tillräcklig utsträckning berörde arbetsplatskulturen 

“Tradition för komprimering saknas” (sjukhus C) 

“Arbetsplatskultur avgör tillämpningen av patientstrålskydd” (sjukhus B) 

“Det behövs tydliga riktlinjer och rutiner” (sjukhus B) 

 

Radiologernas roll 

Respondenterna anger även att radiologerna spelar en stor roll och har en avgörande inverkan 

gällande bildtagning i PA-positionering av patienten ur strålskyddssynpunkt. 

“Det finns inte någon rutin till det i metodboken. Radiologerna är inte eniga om frågan 

heller” (sjukhus B) 

“Svårt att få med sig läkarna på samma spår när det gäller PA-positioneing t.ex halsrygg 

som fortfarande görs AP” (sjukhus C) 

“Läkare är osäkra på hur bilden blir om det är PA-projektioner” (sjukhus C) 

 

Utbildning 

Övervägande antal svarande efterfrågade utbildning så väl internt som externt för att öka 

kunskapen om strålning samt öka användandet av patientstrålskydd. 

“Förbättringsförslag: föreläsning/internutbildning av sjukhusfysiker” (sjukhus B) 

“Vill ha uppdatering av metodboken, fler diskussioner internt, dela erfarenheter och tips- ger 

ökad kompetens” (sjukhus B) 

“Jag tror att utbildning är lösningen för just nu lär sig många studenter “fel” och för på så 

vis vidare “dåliga” traditioner” (sjukhus C) 
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DISKUSSION 

Syftet och målet med denna studie var att genom en enkätundersökning studera hur väl 

patientstrålskydd tillämpas på respektive deltagande sjukhus. Ytterligare syften var att ta reda 

på om det fanns några eventuella skillnader mellan sjukhusen gällande användandet av 

patientstrålskydd samt om det fanns förslag på förbättringsmöjligheter till kliniken eller idéer 

till varför tillämpningen av strålskyddsåtgärder fungerade bra eller mindre bra på de olika 

sjukhusen. I resultatet framkom det att fertila kvinnor i hög utsträckning på samtliga sjukhus 

tillfrågades om graviditet samt angående användandet av gonadskydd svarade de flesta 

respondenter att de alltid eller oftast tillämpade gonadskydd som strålskydd till patienten. 

Gällande kompression och PA-positionering skilde sig sjukhusen från varandra i 

tillämpningen av patientstrålskydd. Signifikanta skillnader fanns när alla sjukhusen jämfördes 

mot varandra i samtliga frågeställningar. Angående förbättringsmöjligheter analyserades 

respondenternas egna kommentarer och fyra huvudgrupper framträdde; tillgänglighet, 

tradition/kultur på arbetsplatsen, radiologernas roll samt utbildning. 

 

Resultatdiskussion 

Författarnas studie visade att gällande frågan hur ofta röntgensjuksköterskan frågade fertila 

kvinnor om graviditet samt hur ofta tillämpas gonadskydd fanns signifikanta skillnader mellan 

sjukhus B och sjukhus C. I övrigt påvisades inga signifikanta skillnader. 

 

Avseende fertila kvinnor och graviditet har majoriteten av respondenterna från de tre 

sjukhusen svarat att de Alltid eller Oftast ställer frågan innan undersökning. Sjukhus B hade 1 

respondent som svarade att frågan sällan ställdes. Största anledningen till att frågan inte 

ställdes angavs bero på typ av undersökning; 

”Glömmer bort vid skelett us, händer och fötter” 

“De nya reglerna att fertila ska ange om de är gravida eller ej oavsett var på kroppen 

bestrålningen ska ske känns emellanåt omotiverat och därför glöms det bort. Men det är bara 

att ta sig i kragen” 

 

Författarna tolkar detta som att röntgensjuksköterskan anser att de stråldoser som avges vid 

exempelvis skelettundersökningar så som händer och fötter är försumbara och därmed inte har 

någon påverkan på fostret. Dock får röntgensjuksköterskan i sin profession inte utgå från 

antaganden utan måste använda evidensbaserade kunskaper (Svensk förening för 
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Röntgensjuksköterskor, 2012), röntgensjuksköterskan ska även besitta stora kunskaper inom 

bland annat strålskydd samt utrustning för att stråldoserna ska vara så låga som möjligt 

(Berglund, E. & Jönsson, B-A., 2011). Studier finns som visar på brister gällande 

strålkunskap, bland annat har Faggioni, L., Paolicchi, F., Bastiani, L., Guido, D. & Caramella, 

D. (2017) visat att personalen har begränsad medvetenhet om strålskydd samt kunskapsklyfta 

om verkliga stråldoser av dagliga radiologiska undersökningar. 

 

Vad gäller tillämpning av gonadskydd är detta av absolut vikt då testiklarna är extremt 

strålningskänsliga (ICRP, 2001) och korrekt användning minskar risken för stokastiska 

effekter (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2010). Flertal studier har påvisat effekten av 

gonadskydd där stråldosen kunnat sänkas med ungefär 60 % (Barcham, N. et al., 1997), detta 

ger att röntgensjuksköterskan har ett stort ansvar att använda gonadskydd på manliga 

patienter. Dock får gonadskydd inte användas om det riskerar skymma viktig diagnostisk 

information (Axelsson, B., 2008). 

 

Förutom vikten av att gonadskydd används är det även betydelsefullt se över så placeringen 

av skyddet är korrekt, tidigare studier visat att placeringen oftast är felaktig (Fawcett et al., 

2009; Sikand et al., 2003). I författarnas studie framkom att en av anledningarna till att 

gonadskydd inte används var just problemet med korrekt placering; 

”Gonadskydd ser jag som det största (iallafall ett stort problem), att täcka ordentligt utan att 

skymma och/eller klämma patienten”, 

“Gonadskydd kan slarvas med, upplever att vi inte har något väl fungerande/passande”. 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM 2015:14) tar i sin rapport upp att användandet av 

gonadskydd ökat något från 52 % i 2013 till 58 % i 2014. Författarnas studie visade på en hög 

användning av gonadskydd hos alla tre sjukhusen med en fördel för sjukhus C där 73 % svarat 

att de alltid tillämpar gonadskydd. Likväl finns rum för förbättringar. 

 

Hur väl kompression tillämpas var den fråga där resultatet var mest uppenbart och det gick att 

se distinkta skillnader mellan sjukhusen, med signifikant skillnad mellan sjukhus A och 

sjukhus C samt mellan sjukhus B och sjukhus C. I övrigt fanns inga signifikanta skillnader. 

Sjukhus A och B uppvisar en tydligare tradition av att använda kompression där majoriteten 

svarat att de alltid alternativt oftast tillämpar komprimering. Sjukhus C däremot har en 

majoritet som sällan alternativt aldrig komprimerar trots att flertal studier påvisar fördelen av 
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komprimering ur strålskyddssynpunkt (Olsson, M-L. et al., 2010). Även SSM (2015:14) visar 

på brister vad gäller kompression, generellt för landet låg användandet under 35 % i 2013 

med en svag ökning till 45 % i 2014. Detta visar på en stor förbättringspotential. 

 

Det framkom att majoriteten av respondenter anger att tillämpningen av patientstrålskydd, 

speciellt användande av gonadskydd samt kompression, skulle öka vid bättre tillgänglighet. 

Vidare måste de strålskyddsanordningar som finns på labb vara utformade för att fungera 

korrekt samt vara lätt att använda. Detta resultat kan styrkas med tidigare studier som visar att 

röntgensjuksköterskor efterfrågar möjligheter att tillämpa strålskydd inom verksamheten 

(Matilainen, K., Ahonen, SM., Kankkunen, P., Kangasniemi, P., 2017). 

 

Det efterfrågas även en arbetsplatskultur med tydliga rutiner och riktlinjer för att fungera som 

stöd i röntgensjuksköterskans arbete dock anser några respondenter att det yttersta ansvaret 

ligger hos röntgensjuksköterskan; 

“Jag tycker att man aldrig kan skylla på ev tradition på kliniken. Som rtg.ssk har man ett 

personligt ansvar” 

”Det upp till var och en att lära sig. Vi är skyldiga att göra det. Det är inget val”. 

Vilket stämmer väl överens med den yrkesetiska koden som bland annat nämner att 

Röntgensjuksköterskan ansvarar för att minimera stråldoser vid undersökningar (Svensk 

förening för Röntgensjuksköterskor, 2012). 

 

Strålning ska utgå från ALARA-principen (As Low As Reasonably Achievable), denna 

benämning innebär att stråldosen ska hållas så låg som det rimligtvis är möjligt utan att 

tumma på bildkvaliteten. Utifrån denna princip kan PA-positionering av patienten vid till 

exempel röntgenundersökning av bröstrygg tillämpas. Studier visar att dosen till 

bröstkörtlarna minskar med upp till 57 % vid PA-positionering (Sholmo et al. 2016). Ett 

argument som författarna fann intressant till att inte PA-positionering används i större 

utsträckning var radiologernas roll, där respondenter svarade att radiologerna har svårt att 

bryta traditioner genom att ändra projektionerna till PA samt att radiologerna inte vet hur 

bilderna blir i PA. Matilainen et al. (2017) skriver att röntgensjuksköterskan har möjlighet att 

påverka bland annat projektioner och val av undersökning. I röntgensjuksköterskans 

kompetensbeskrivning under rubriken Kvalitet och patientsäkerhet kan man läsa att 

röntgensjuksköterskan ska ha förmågan att starta upp och medverka i utveckling rörande 

kvalitet och patientsäkerhet (Svensk förening för Röntgensjuksköterskor, 2012). Det kan dock 
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vara svårt att ta det steget att ifrågasätta radiologerna då det tyvärr finns en outtalad hierarki 

bland vårdpersonal. 

 

Flertalet nämnde utbildning som en förbättringsmöjlighet.  

”Jag tror att utbildning är lösningen, för just nu lär sig många studenter “fel” och för på så 

vis vidare “dåliga” traditioner” 

“Förbättringsförslag: föreläsning/intern utb av sjukhusfysiker” 

Vilket har påvisats i en studie av Haverkamp, U.F., Pruemer, B.A. & Fahrmer, A. (2013) som 

undersökte nödvändigheten av vidareutbildning samt dess varaktiga effekt. Med hjälp av 1361 

deltagare utvärderades 39 kurser. Resultatet visade på en ökning av strålskyddskunskaper 

efter kursen jämfört med innan, dock måste vidareutbildning ske kontinuerligt samt inom inte 

för långt tidsintervall annars minskar effekten. 

 

Metoddiskussion 

I metoddiskussionen ska styrkor såväl som svagheter diskuteras för att säkerställa kvaliteten 

på studien (Henricsson, M., 2012). 

 

Designen för denna studie var kvantitativ deskriptiv med tillhörande enkätundersökning. 

Metoden valdes då författarna ville nå ut till ett stort antal och få så många respondenter som 

möjligt. Att ha en kvalitativ design på studien diskuterades innan projektplanen skrevs men på 

grund av önskningar från författarna om ett högt deltagarantal samt begränsat med tid 

förkastades den idén. Totalt deltog 32 respondenter från de tre utvalda sjukhusen vilket får ses 

som en svaghet för studien där ytterligare en nackdel var den ojämna fördelningen av 

respondenter mellan sjukhusen. Möjligheterna att inkludera fler sjukhus för att öka antalet 

respondenter diskuterades inför start av arbetet och på så sätt hade studien fått ett mer talande 

resultat som kan spegla hela landet. Denna idé förverkligades inte på grund tidsbrist och 

de resurser som var avsett för detta projekt. I det stora hela är författarna nöjda med 

enkätfrågorna, dock finns en tro att resultatet blivit mer tillförlitligt om enkätfrågorna setts 

över av utomstående röntgensjuksköterska för att minimera risken av otydlighet.  

 

Författarna känner sig tillfredsställda med valet av metod och design då resultatet besvarade 

frågeställningarna och därmed kunde även syftet besvaras och uppnås, detta kan ses som 

studiens styrka. Trots det fanns känslan att något saknades, under analysen av resultatet 

diskuterades valet av design på studien och slutsatsen blev att en kvalitativ intervjustudie hade 
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varit mer passande för författarnas egentliga tankar och frågeställningar. Detta då önskan och 

förhoppning fanns om att djupare undersöka anledningen till att tillämpningen av 

patientstrålskydd brister på många håll i landet. De flesta respondenter verkar medvetna om 

de stora fördelarna med de olika strålskyddsåtgärderna ur patientsäkerhetssynpunkt dock 

framkom en rad förbättringsmöjligheter. 

 

Vid utförande av kvantitativ studie är det av vikt att resultatet ska hålla hög validitet samt vara 

reliabelt. Validitetsgraden avser att det som mäts är relevant i sammanhanget medan 

reliabilitet avser tillförlitligheten i mätningen, med avseende att resultatet ska vara samma vid 

upprepade mätningar oberoende vem som utför testet (Gunnarsson, R. & Billhult, A., 2012). 

Författarna har gemensamt sammanställt insamlad data vilket medfört att eventuella 

frågetecken har kunnat diskuteras och förhoppningsvis klargöras, vidare har författarna strävat 

efter att vara objektiva och bibehålla strukturen av data för att inte vinkla resultatet. Däremot 

bör den mänskliga faktorn alltid tas i beaktning. Såväl datainsamling, granskning och analys 

kan ha påverkats av att det var första gången författarna genomförde en studie. 

 

Forskningsetisk diskussion 

Författarna anser att studien har uppfyllt informationskravet då verksamhetscheferna har 

informerats innan studiens start samt fick respondenterna ett informationsbrev (Bilaga 2) 

tillsammans med enkäten. Samtyckeskravet har efterlevts genom att deltagarna i denna studie 

fritt kunnat välja att delta eller ej utan att behöva delge någon anledning till varför. Vidare har 

hänsyn tagits till personlig integritet då inga personuppgifter eller annan personlig information 

kan härledas till specifik individ. Därmed anses denna studie uppfylla de etiska riktlinjer som 

finns. 

Förslag till vidare studier 

Författarnas förhoppning är att denna studie kan komma till användning och bidra med mer 

kunskap inom området, men har även ett flertal idéer för vidare studier, de anser att en större 

grupp respondenter skulle vara önskvärt för ett mer tillförlitligt resultat. Ett annat förslag är att 

göra en kvalitativ intervjustudie med röntgensjuksköterskor alternativt avdelningschefer för 

att närmare undersöka förslag till förbättringar. Utifrån resultatet angående PA-positionering 

finns möjligheten att intervjua radiologer för att få deras syn på saken. 
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Slutsats 

Röntgensjuksköterskan bär på kunskaper om riskerna med röntgenstrålning, trots det finns 

otaliga förbättringsområden gällande patientstrålskydd. En stor del ligger på den egna 

kliniken vars rutiner och krav kan behöva skärpas och bli tydligare för att tillämpningen av 

patientstrålskydd ska öka. 
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BILAGA 1 

 

 

 

Enkät gällande C-uppsats 

Instruktioner 

Ringa in eller fyll i det svar du anser stämmer bäst in på dig. Vid vissa frågor finns plats 

för egna kommentarer. 

 

Del I: Allmäna frågor 

1)Ålder 

 

 

 

2)Kön 
a. Kvinna 

 

b. Man 

c. Annat 

 

 

3)Antal år som legitimerad 

röntgensjuksköterska 
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Del II: Tillämpning av strålskydd 

 

1) Hur ofta frågar du fertila kvinnor om graviditet? 

a. Alltid 

b. Oftast 

c. Sällan 

d. Aldrig 

 

Vid sällan eller aldrig, var god ringa in följande alternativ 

a. Tidsbrist 

b. Glömmer bort 

c. Traditioner på kliniken 

d. Annat 

 

Kommentarer …………………………………………………………………...…….. 

……………………………………………………………………………………........... 

 

2) Hur ofta använder du gonadskydd då det är lämpligt?  

a. Alltid 

b. Oftast 

c. Sällan 

d. Aldrig 
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Vid sällan eller aldrig, var god ringa in följande alternativ 

a. Tidsbrist 

b. Brist på utrustning  

c. Traditioner på kliniken 

d. Annat 

 

Kommentarer ………………………………………………………………….…….. 

……………………………………………………………………………………......... 

3) Hur ofta komprimerar du vid elektiva undersökningar, då det är 

lämpligt?  

a. Alltid 

b. Oftast 

c. Sällan 

d. Aldrig 

 

Vid sällan eller aldrig, var god ringa in följande alternativ 

a. Tidsbrist 

b. Brist på utrustning  

c. Traditioner på kliniken 

d. Annat 

 

Kommentarer ………………………………………………………………….…….. 

……………………………………………………………………………………......... 
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4) Används PA-positionering av patienten då det är lämpligt, i 

hänsyn till minskad patientstråldos på din röntgenavdelning?  

a. Alltid 

b. Oftast 

c. Sällan 

d. Aldrig 

 

Vid sällan eller aldrig var god kommentera orsak 

……………………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………......... 

……………………………………………………………………………………......... 
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Del III: Egna kommentarer avseende varför tillämpningen av patientstrålskydd 

fungerar väl eller mindre väl på din röntgenavdelning samt eventuella 

förbättringsmöjligheter/åtgärder. 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Tack för din medverkan. 
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BILAGA 2 
 

Informationsbrev gällande C-uppsats med tillhörande studie  

 

Hej 

 

Härmed tillfrågas du att delta i en studie som handlar om tillämpning av patientstrålskydd så 

som vilka/vilken typ av patientstrålskydd används och hur ofta, vilka faktorer finns det till att 

användandet av patientstrålskydd fungerar bra eller mindre bra på er röntgenavdelning samt 

eventuella behov för att öka användandet av strålskydd. 

 

Frågeformuläret vi önskar ert deltagande i innehåller åtta frågor med bestämda svarsalternativ 

och möjlighet till att kommentera samt en avslutande del för egna reflektioner. Enkäten består 

av tre allmänna frågor, fyra frågor som berör röntgensjuksköterskans tillämpning av 

patientstrålskydd och en avslutande del med fri text för röntgensjuksköterskan att komplettera 

med egna kommentarer. Enkätundersökningen kommer att utföras på tre sjukhus för att se om 

det finns likheter/skillnader i röntgensjuksköterskans användning av patientstrålskydd samt 

eventuella behov för att öka dess användning. 

 

Deltagandet till denna undersökning är frivilligt och all information behandlas anonymt. Efter 

enkäterna har samlats in och analyserats kommer dessa att kasseras för att ytterligare 

bibehålla anonymitet. Studiens resultat kommer att presenteras i det färdiga examensarbetet.  

 

Vid eventuella funderingar angående denna enkät kontakta gärna oss. 

 

Studerande Uppsala Universitet  Kontaktperson/handledare 

 

Frida Forsberg   Mitra Mehravaran 

forsberg_660@hotmail.com  018-6114762 

070-4924719    Universitetsadjunkt 

 

Helena Jensen 

Helenajensen72@gmail.com 

070-7200718 
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