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SAMMANFATTNING 
 

Nyckelord: MR-säkerhet, utbildning, röntgensjuksköterskor, arbetsmiljö 

Bakgrund: Magnetisk Resonanstomografi (MR)- säkerhetsutbildning är en viktig aspekt ur 

både arbetsmiljösynpunkt och ur patientperspektiv för att undvika skadliga och dödliga 

olyckor. 

Syfte: Studien syftade till att på två sjukhus undersöka om röntgensjuksköterskorna upplever 

att utbildningen är tillräcklig för att arbeta säkert i MR-miljö. Studien syftade också till att 

undersöka på vilket sätt säkerhetsutbildning inom MR sker samt jämföra skillnaden mellan 

sjukhus A och B. Studien riktade sig till röntgensjuksköterskor som arbetar med MR, samt 

övriga röntgensjuksköterskor på röntgenavdelningen. I studien undersöktes även om 

röntgensjuksköterskorna känner till om det finns riktlinjer för annan 

personal/sjukvårdspersonal som vistas i MR-miljö samt om röntgensjuksköterskan upplever 

den utbildningen som tillräcklig.  

Metod: En empirisk kvantitativ enkätstudie med inslag av kvalitativ analys. Enkätfrågorna 

egenkonstruerades för att besvara studiens syften. Fyrtio röntgensjuksköterskor från två 

sjukhus inkluderades. 

Resultat: Resultatet visade att 53% av deltagarna inte genomgått någon MR-

säkerhetsutbildning via nuvarande arbetsgivare. Av deltagarna som hade genomgått en sådan 

utbildning uppgav 65% att den var tillräcklig för att arbeta MR-säkert. I studien upplevde 

52% att övrig personal/sjukvårdspersonal inte var tillräckligt utbildad för att skapa en säker 

MR-miljö. En signifikant skillnad mellan sjukhusen visades vid utbildningsform 

webbutbildning som var mer förekommande på sjukhus B.   

Slutsats: Resultatet av studien visade att majoriteten av deltagarna inte hade genomgått någon 

MR-säkerhetsutbildning via nuvarande arbetsgivare, däremot upplevde de som hade gjort det 

att utbildningen var tillräcklig för att kunna arbeta MR-säkert. Deltagarnas egna synpunkter 

visar att MR-säkerhetsutbildning är något som ständigt är aktuellt och alltid behöver upprepas 

samt uppdateras.  

 

  



   
 

 
 

ABSTRACT 

Keywords: MRI-safety, education, radiographer, work environment 

Background: MRI- safety education is an important aspect from a work environment 

perspective and patient perspective, to avoid harmful and deadly accidents.  

Aim: The aim of the study was at two hospitals investigate if the radiographers feels that the 

MRI safety education is enough to work safe in MRI environment. The study’s aim was also 

to investigate in what form MRI-safety is preformed and see if there is a difference between 

hospital A and B. The study was addressed to radiographers who works with MRI and 

radiographers who works with other modalities. This study also investigates if radiographers 

knows about guidelines for other staff who works regularly at MRI and if the radiographers 

feel that this education is enough. 

Method: The study is an empirical quantitative inquiry study with qualitative analysis. The 

inquiry was own constructed to answer the study´s aims. Forty radiographers from two 

hospitals ware included. 

Results: The results showed 53% of the participants have not attended any education about 

MRI-safety through their current employer. 65 % of the participants who attended education 

claimed the education was enough for them to work in a MRI-safe way. 52% of the 

participants experience that other workmen’s/clinicians don’t have enough education to create 

an MRI safe environment. A significant different in form of education was found in web 

education that were more frequent at hospital B. 

Conclusion: The results shows that majority of the participant haven’t had any safety 

education from their current employer. However, the ones who did found it to be enough to 

work in an MRI-safe way. The participants comments showed that MR-safety education 

always a current subject in need of repetition and development. 
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BAKGRUND 

MR-principen 

Magnetisk Resonanstomografi (MR) är en bildteknik utan joniserande strålning som används 

när man vill ha bra mjukvävnadskontrast i bilderna. Tekniken lämpar sig även för funktionella 

studier. Människokroppen består till stor del av vatten, vilket också innebär att den består av 

en stor mängd väteprotoner. Dessa väteprotoner kan liknas med små magneter som vid 

påverkan av ett yttre magnetfält riktar sig mot magnetfältet. Magnetkameror i klinisk drift 

består av ett statiskt magnetfält i styrkeområdet 1,5–3 tesla (T).  En radiofrekvens-puls (RF-

puls) läggs på och gör så att väteprotonerna börjar rotera, när RF-pulsen sedan slås av återgår 

väteprotonerna till sitt ursprungstillstånd. Under denna process avges energi i form av 

radiovågor som fångas upp av magnetkamerans spolar och omvandlas till en digital bild 

(Aspelin & Pettersson, 2008). 

 

Samhällsperspektiv 

MR tekniken har förbättrat diagnostiken för många patienter, men kan även innebära en 

säkerhetsrisk (Lipton 2004). Enligt Chrisp & Dawdy (2017) gäller denna risk inte enbart 

patienter utan även all personal som vistas i MR miljö. Enligt Mavrogeni, Poulos, Kolovou & 

Theodorakis (2017) har magnetkamerornas snabba utveckling med högkvalitativa bilder som 

kan ge detaljer kring vävnadstyper i människokroppen utan joniserande strålning lett till att 

MR undersökningar används både till diagnostik och som uppföljningsmetod. Detta har lett 

till att antalet utförda MR undersökningar kraftigt ökat de senaste åren. I USA ökade antalet 

utförda undersökningar från 7.7 miljoner 1993 till 22 miljoner 2002. Uppskattningsvis utförs 

60 miljoner MR-undersökningar runt om i världen varje år med en försatt uppskattad ökning 

på grund av en ökad livslängd bland populationen i världen och den ökade tillgången till MR 

kameror. Enligt Kim & Kim (2017) finns 36 000 MR kameror runt om i värden. Den snabba 

utvecklingen kräver uppdatering och nya försiktighetsåtgärder. Därför bör alla som är 

involverade i MR-undersökningarna ha adekvat och uppdaterad information kring MR-

säkerheten. Enligt Sammet (2016) är en omfattande utbildning i MR-säkerhet grundläggande 

för att skydda patienter och annan sjukvårdspersonal från de risker och bieffekter som MR 

medförör att undvika olyckor med dödlig utgång. 
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Risker 

Det finns tre olika magnetfält runt en magnetkamera, som alla innebär olika säkerhetsrisker. 

Dessa fält är det statiska magnetfältet, radiofrekvens fältet och det tidsvarierande 

gradientfältet (Ghadimi & Sapra, 2019). Enligt Tsai et al (2015) är en av de risker som kan 

förekomma vid arbete i magnetfält projektileffekten, vilket innebär att metallföremål som 

kommer för nära det statiska magnetfältet dras in som en projektil i kameran. Det har 

rapporterats om flertalet olyckor där detta har skett och orsakat både skador och dödsfall. 

Enligt Crisp och Dawdy (2018) dödades en sexårig pojke USA av en syrgastub som en 

sköterska hämtade in i MR rummet då hon uppfattade att pojken var i behov av syrgas. 

Syrgastuben blev en projektil som orsakade frakturer i skallen och pojken avled. Det statiska 

magnetfältet kan i vissa individuella fall orsaka tillfällig yrsel och illamående när man rör sig 

genom det, men inga permanent skadliga effekter har rapporterats (Hansson et al. 2019). 

Olika implantat kan medföra risker vid en MR-undersökning. Dels risk för förflyttning av 

implantatet, vilket kan orsaka allvarlig skada i närliggande vävnad. Det kan även bidra till 

funktionsstörning av implantatet (Tsai et al. 2015).  

 

Tidigare har hjärtimplantat setts som en kontraindikation för MR-undersökningar, senare 

studier har visat att undersökning kan genomföras om man följer riktlinjer särskilt framtaget 

för det specifika implantatet. Nyttan ska dock alltid överväga riskerna innan man genomför en 

MR-undersökning och ingen annan alternativ undersökning finns att tillgå. Medicinsk 

utrustning delas in i tre kategorier för användning i MR-miljö; MR-säkert, MR-villkorligt och 

MR-farligt. MR-säkert innebär att det inte är någon risk att ta in föremålet i MR-miljö. MR-

villkorliga föremål kan innebära en risk att ta in i MR-miljö och ska därför handskas utefter 

specifikt framtagna villkor. MR-farliga föremål innebär det att det är både farliga och 

förbjudna att ta in i MR-miljö (Ipek & Nazarian, 2015).  

 

Det radiofrekventa fältet orsakar uppvärmning av kroppstemperaturen under pågående 

undersökning. För att undvika brännskador på patienten bör man ta bort alla metallföremål 

som kommer i direktkontakt med patientens hud, se till att kablar eller patienten själv inte 

formar loopar, undvika hud mot hudkontakt med hjälp av minst en centimeter tjocka 

isolerings dynor och endast använda MR godkänd utrustning, tex elektrokardiografi (EKG) 

elektroder (Sammet, 2016). Gradienternas kraftiga växlingar kan orsaka perifer 
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nervstimulering (PNS), vilket kan vara smärtsamt och känns oftast i armar och ben. 

Gradienterna orsaker även kraftigt buller i kameran, som potentiellt kan orsaka permanenta 

hörselskador (Tsai et al. 2015) 

 

Weidman et al. (2015) utförde en genomgång av hur säkerhetsrutiner kring patientscreening 

har införts i verksamheten efter att American College of Radiology´s (ACR) Guidance 

Document for Safe MRI Practices: 2013 accepterats som standardrekommendationer inom 

MR-säkerhet. För att förhindra skador hos patient och personal screenas alla patienter minst 

två gånger av MR-säkerhetsutbildad personal innan de får tillträde till MR-rummet. 

Patienterna får fylla i ett frågeformulär och intervjuas även muntligt på plats av MR-utbildad 

personal. Screeningen går ut på att avlägsna lösa metallföremål och identifiera eventuella 

implantat som kan vara en säkerhetsrisk för både patient och personal. Alla upptäckter av 

implantat utvärderas på webbsidan MRIsaftey.com. 

 

Enligt Pyke (2007) innebär det flera risker för en röntgensjuksköterska att arbeta ensam i MR-

miljö, men trots det så sker det dagligen för många utav dem. Hon menar även att 

röntgensjuksköterskorna ser att riskerna som finns med MR överlag ökar kraftigt när man 

arbetar ensam. Ofta kan det vara så att röntgensjuksköterskorna bara arbetar ensamma en liten 

stund, tex medan en kollega är på lunch, men det förekommer även att en 

röntgensjuksköterska jobbar ensam första eller sista timmen på arbetsdagen. Vidare beskriver 

hon att det upplevs som att ensamarbetet på MR skrämmer röntgensjuksköterskorna och att de 

försöker undvika det så gott det går. Röntgensjuksköterskorna efterfrågar riktlinjer som 

stödjer deras upplevelser och åsikter om att det är osäkert att jobba ensam, och i ”ACR 

Guidance Document Of safe MRI Practices: 2007” kan man utläsa att i undantag av nödfall 

ska det alltid finnas minst två röntgensjuksköterskor på MR. Hon menar att trots dessa 

rekommendationer från experter så är ensamarbetet fortfarande vardag för många 

röntgensjuksköterskor vid magnetkameran. Riskerna för konsekvenser av olyckor som 

inträffar kan skilja sig stort mot att arbeta ensam jämfört med om man har en kollega till 

hjälp.  
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MR-säkerhet 

MR i den kliniska verksamheten är fortfarande inte helt säkert. I Sverige utfördes 2019 en 

undersökning med syftet att övervaka incidenter gällande MR-säkerheten under en 12 

månaders period. Studien genomfördes för att kartlägga allvarlighetsgraden av dessa 

incidenter samt att utvärdera MR personalens förtroende för incidentrapporteringssystemet. 

Data samlades in genom ett webbaserat frågeformulär om MR-säkerhet i MR-miljö jämfört 

med datortomografi (DT). Data kring typ av incident, allvarlighetsgrad och förtroende kring 

återkoppling av inträffade incidenter samlades in. De 529 personerna som deltog i studien 

rapporterade om 200 MR säkerhetsincidenter respektive 156 DT incidenter. 16% av MR 

incidenterna gavs de högsta poängen i allvarlighetsgrad. Av MR personalen uppgav 73% 

jämfört med 50% av DT personalen att de kände sig säkra på återkoppling kring inträffade 

säkerhetsincidenter på deras arbetsplats. Studien visade däremot att 69% av MR personalen 

och 83% av DT personalen inte kände till incidenter som inträffat vid deras arbetsplats. 

Resultatet visade att säkerhetsincidenter så som personskador, materiella skador och nära ögat 

incidenter förekommer. Enligt nationell riskbedömning är risknivån hög. Resultatet indikerar 

att MR personal har en falsk trygghet gällande säkerhet samt att en stor andel av MR-

personalen var övertygade att de skulle känna till säkerhetsincidenter som inträffat på 

arbetsplatsen, vilket de i verkligheten inte gjorde (Hansson et al, 2019). 

 

Sammet (2016) utförde en review av artiklar vars syfte var att ge en överblick över nuvarande 

riktlinjer kring MR-säkerhet samt de risker som finns när man vistas i de olika magnetfälten 

vid en magnetkamera. Han menar att det är viktigt med utbildning inom MR-säkerhet för att 

skydda patienter och sjukvårdspersonal från eventuella bieffekter och skador orsakade av 

magnetfältet.  

 

Enligt Coskun (2010) betonar the International Commission on Non-Ionizing Radiation 

Protection (ICNIRP) fyra punkter som särskilt viktiga:   

• Att medicinsk personal bedömer behovet av en MR undersökning och säkerheten vid 

utförandet av undersökningen. 

• Vid studier som inkluderar människor ska etiska regler och informerat samtycke 

finnas.  
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• Användare av MR utrustning måste genomgå adekvat utbildning som handhavande av 

utrustningen, indikationer och kontraindikationer för användandet av utrustningen, 

dataregister, säkerhetsaspekter och försiktighetsåtgärder.  

• MR-tillverkaren ska tillhandahålla rekommendationer av tillåtna exponeringsvärden 

för både patienter och personal. Designen av utrustningen ska vara utformad så att de 

som exponeras av magnet och radiofrekventa fältet är inom ramarna för tillåtna nivåer.  

I USA tillkom efter den sexåriga pojkens död en expertpanel inom MR-säkerhet. 

Expertpanelen ACR tog fram White paper on MRI Safety som används globalt och ligger till 

grund för utveckling av säkerhetsrutiner på MR avdelningar (Crisp & Dawdy, 2018). 

 

Enligt Tsai et al (2015) rekommenderar ACR kommissionen att personal som arbetar 

regelbundet i MR-miljö, men som inte är MR-personal tex. narkospersonal och lokalvårdare, 

genomgår en årlig grundutbildning i MR-säkerhet. Eftersom det kräver stora resurser och är 

tidskrävande att säkerhetsskanna dessa personer varje gång de ska ha tillträde till MR-rummet 

är en sådan utbildning av stort värde. Det ska föras register på utbildningen som antingen kan 

vara webbaserad eller som föreläsning och avslutas med ett prov som måste vara godkänt 

innan tillträde lämnas. Vidare rekommenderar även kommissionen att röntgensjuksköterskor 

som arbetar med MR årligen genomgår en fortsatt utbildning i MR-säkerhet. Den 

utbildningen bör innehålla patientscreening, positionering av patient och utrustning. Även 

utbildning om MR säkra, MR villkorliga och MR förbjuden utrustning bör ingå. Akut 

avstängning av MR-systemet i händelse av olycka, förhindrande av uppvärmning hos 

patienten och hantering av patienter med klaustrofobi är också delar som bör inkluderas i 

utbildningen (Tsai et al, 2015). 

 

I en genomgång av ACR´s rekommendationer menar Kim & Kim (2017) att MR-miljön bör 

delas in i fyra säkerhetszoner. Zon I är tillgängligt för allmänheten utan restriktioner. Zon II är 

väntrummet. Här säkerhets screenas patienten med hjälp av formulär och checklista för att 

upptäcka eventuella säkerhetsrisker som tex. implantat hos patienten. I zon II bör en 

metalldetektor finnas för att förhindra att magnetiska föremål förs in i nästa zon. All screening 

bör dubbelkontrolleras av MR-personal som är utbildad i MR-säkerhet.  Zon III är det område 

där det potentiellt kan uppstå säkerhetsolyckor. Manöverrummet tillhör zon III. Zon III bör 

hållas låst och alla som släpps in i denna zon utan att ha genomgått MR-säkerhetsutbildning 
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bör konstant övervakas av MR-personal. Rummet där magnetkameran finns är zon IV och det 

är här den största säkerhetsrisken finns. Denna zon ska vara tydligt utmärkt som farozon. Alla 

som ges åtkomst att komma in i denna zon måste hela tiden övervakas av MR personal med 

säkerhetsutbildning. Vidare bör MR personal delas in i tre olika kategorier baserat på deras 

nivå av utbildning i MR-säkerhet. De som genomgått minimal MR-säkerhetsutbildning som 

syftar till deras egen säkerhet tillhör nivå 1. De som genomgått en högre utbildning i MR- 

säkerhet är röntgensjuksköterskor som arbetar i MR-miljö tillhör nivå 2. Den sista kategorin 

är de som inte lyckats med MR-säkerhetsutbildning. Dessa får inte vistas i MR-miljö utan 

övervakning av nivå 2 personal samt måste screenas varje gång de behöver vistas i MR-miljö 

(Kim & Kim, 2017). 

 

En studie med syfte att jämföra ACR´s rekommendationer med hur MR-säkerheten fungerade 

ute på klinikerna gjordes i Gahna 2016. Via ett frågeformulär samlades data kring fältstyrka 

på magneten, riktlinjer gällande säkerhet, patientscreening, beredskap för akutsituation, 

rapportering av incident gällande säkerheten, tillträde och kommunikation in. Tretton MR- 

avdelningar tillfrågades om att delta i studien, i dessa var både allmänna och privata sjukhus 

inkluderade. På varje MR-avdelning utsågs en kontaktperson, denna kontaktperson var en 

person anställd på röntgenavdelningen och som arbetade med just MR. Denna kontaktperson 

fick ett email med ett tvåsidigt frågeformulär utformat från ”2013 ACR Guidance Document 

on MR Safe Practices.” Det var 20 ja/nej frågor som handlade om MR-utrustning, riktlinjer 

kring MR-säkerhet och olika MR- procedurer. Resultatet visade att 50% av de 12 MR- 

avdelningar som svarade sa sig ha riktlinjer som även fanns tillgängliga för personalen som 

arbetade vid MR-kameran. Av dessa uppgav 33% att dessa riktlinjer uppdaterades 

regelbundet. Som slutsats rekommenderas införande och upprätthållande av riktlinjer gällande 

MR- säkerhet, patientscreening, tillhandahållande av utbildning, protokoll vid akutsituationer 

samt färgkodning av den utrustning som används i MR-miljö. Avsaknaden av riktlinjer ansågs 

höra ihop med en bristande utbildning i MR-säkerhet hos röntgensjuksköterskorna som 

arbetade vid dessa MR-avdelningar (Piersson & Gorleku, 2017). 
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Problemformulering 

Det innefattar ett flertal risker både gällande hälsa och olyckor för personal och patienter när 

man vistas i miljöer med magnetiska fält, därför är det viktigt att följa de rekommendationer 

som råder i en MR-miljö. Enligt arbetsmiljöverkets författningssamling elektromagnetiska fält 

(AFS 2016:3 §31) ska arbetsgivaren informera och utbilda personal som kan komma att 

utsättas för risker på grund av magnetiska fält på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket reglerar 

inte hur denna utbildning är utformad. Därför undersöks i denna enkätstudie om 

röntgensjuksköterskorna upplever den utbildning som arbetsgivaren tillhandahåller som 

tillräcklig för att arbeta MR-säkert. Tsai et al (2015) menar trots att det finns mycket kunskap 

och information om MR-säkerhet rapporteras det fortfarande om olyckor i MR-miljö.  

 

Syfte 

Studiens syftade till att på två sjukhus undersöka om röntgensjuksköterskorna upplever att 

utbildningen är tillräcklig för att arbeta säkert i MR-miljö. Studien syftade också till att 

undersöka på vilket sätt säkerhetsutbildning inom MR sker samt jämföra skillnaden mellan 

sjukhus A och B. Studien riktade sig till röntgensjuksköterskor som arbetar med MR, samt 

övriga röntgensjuksköterskor på röntgenavdelningen. I studien undersöktes även om 

röntgensjuksköterskorna känner till om det finns riktlinjer för annan 

personal/sjukvårdspersonal som vistas i MR-miljö samt om röntgensjuksköterskan upplever 

den utbildningen som tillräcklig.  

 

Frågeställningar 

1. Hur utbildas röntgensjuksköterskor i MR-säkerhet på sjukhus A och B, samt är det 

någon skillnad?  

2. Upplever röntgensjuksköterskorna att utbildningen är tillräcklig?  

3. Finns det riktlinjer för MR-säkerhetsutbildning för övrig personal/sjukvårdspersonal 

som vistas regelbundet i MR-miljö?  

4. Anser röntgensjuksköterskorna att MR- säkerhetsutbildningen för övrig 

personal/sjukvårdspersonal är tillräcklig?  
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METOD 

Design 

Studien var en empirisk kvantitativ enkätstudie för att besvara studiens syfte och 

frågeställning. Den kvalitativa metoden kategoriseringen användes vid analys av enkätsvar 

från de öppna enkätfrågorna. 

 

Urval 

Studien riktades till röntgensjuksköterskor på två röntgenavdelningar i Sverige. Fyrtio 

röntgensjuksköterskor på respektive sjukhus tillfrågades om deltagande i studien. 

Inklusionskriterier var yrkesverksamma röntgensjuksköterskor, oavsett vilken modalitet de 

arbetade med. Alla åldrar och kön inkluderades i studien. Exklusionskriterier var personal 

som inte arbetade som legitimerade röntgensjuksköterskor.  

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in via eget utformat enkätformulär (bilaga 2). Enkäten bestod både av 

kvantitativa och kvalitativa frågor, utformade för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Enkäten bestod av 11 frågor, varav åtta frågor hade fasta svarsalternativ och 

tre frågor var öppna för deltagarens egna formuleringar. Enkätfrågor 5 och 8 gav svar på 

frågeställning 1. Frågeställning 2 besvarades via enkätfråga 6.  Frågeställning 3 besvarades 

via enkätfråga 9. Frågeställning 4 besvarades av enkätfråga 10. I enkätfråga 7, 10 och 11 

fanns det möjlighet för deltagaren att framföra synpunkter och förbättringsförslag. Fråga 1-4 

var frågor som berörde deltagarnas bakgrund.  

 

Tillvägagångssätt 

Efter att projektplanen godkänts skickades tillståndsansökan (bilaga 3), informationsbrev 

(bilaga 1) samt projektplan till verksamhetschefer på sjukhus A och sjukhus B för 

godkännande av genomförande av studien. Efter detta godkännande delades den 

egenkonstruerade enkäten (bilaga 2) ut på arbetsplatsträffsmöte (APT) på sjukhus A av 

författarna och deltagarna informerades om att lämna enkätsvaren i en försluten låda som 
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placerades på avdelningen. På sjukhus B fanns det ingen möjlighet att närvara på APT så 

enkäten mejlades ut till alla röntgensjuksköterskor. Författarna placerade ut en försluten låda 

på avdelningen där enkätsvaren lämnades och lådan hämtades sedan av författarna. Enkäten 

delades ut till 40 röntgensjuksköterskor på respektive sjukhus. Enkäterna fylldes i enskilt av 

deltagarna och lades i den förslutna lådan för att bevara anonymitet.  

 

Bearbetning och analys 

Det insamlade materialet bearbetades med hjälp av SPSS (statistical package for the Social 

Sciences). Data av enkätfrågor 5 och 8 analyserades med metoden Mann-Whitney för att 

jämföra skillnader mellan sjukhus A och B, gällande frågeställning 1.  Enkätfrågor 1, 2, 3, 4, 

6, 9, och 10 är utformades med fasta svarsalternativ och analyserades deskriptivt med SPSS, 

samt presenterades i form av tabeller och diagram. Vid fråga 5, 7, 10 och 11fick deltagaren 

skriva egna svar och analyserades därför med den kvalitativa metoden kategorisering och 

presenterades i löpande text och tabeller. 

  

Forskningsetiska överväganden 

Tillståndsansökan (bilaga 3) skickades och godkändes av verksamhetschefer vid sjukhus A 

och B innan enkäterna (bilaga 2) delades ut. Deltagarna informerades om frivillighet och 

anonymitet via bifogat informationsbrev (bilaga 1) samt vid information kring studien vid 

APT. Enligt Henricson (2018) regleras forskningsetik i Sverige av lag om etikprövning av 

forskning som avser människor (2003:460). Etikprövningslagen syftar till att skydda den 

enskilda människan och människovärdet vid forskning, vilket tillämpades under denna studie, 

genom anonymitet under studien samt att resultatet inte kan komma att kopplas till enskild 

individ. De ifyllda enkäterna samlades i en försluten låda och ingen kodning av enkäterna 

gjordes så därmed kan svaren inte spåras till enskilda individer. Eftersom sjukhusen endast 

benämns som sjukhus A och sjukhus B genom hela arbetet förblir även arbetsgivarna 

anonyma. 
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RESULTAT 

Sammanlagt delades 80 enkäter ut på två olika sjukhus, 40 enkäter på respektive sjukhus. 

Totalt besvarades 57 enkäter, på sjukhus A besvarade 36 röntgensjuksköterskor enkäten och 

på sjukhus B besvarades den av 21 röntgensjuksköterskor. Frågeställningarna kommer att 

redovisas i ordningsföljd 1-4. Bakgrundsfakta om deltagarna redovisas i diagram 1.  

 

Diagram 1. Bakgrundsfakta om deltagarna. 

 

 

1. Hur utbildas röntgensjuksköterskor i MR-säkerhet på sjukhus A respektive B, samt 

är det någon skillnad? 

I enkätfråga 5 fick deltagarna besvara frågan om de via sin nuvarande arbetsgivare genomgått 

någon utbildning inom MR-säkerhet. Fjorton deltagare från sjukhus A och 13 deltagare från 

sjukhus B svarade ja. Tjugotvå deltagare från sjukhus A och åtta från sjukhus B svarade nej 

(diagram 2). Ett Mann-Whitney test utfördes för att se om det fanns någon skillnad mellan 

sjukhusen. Resultatet gav P= 0,096, vilket visade att det inte fanns någon signifikant skillnad 

(tabell 1). 
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Diagram 2. Säkerhetsutbildning via nuvarande arbetsgivare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Resultatet av Mann-Whitney test. 

Sjukhus  N*  

    

Sjukhus A  36  

Sjukhus B  21  

U=291,000 P=0,096   

N= antal deltagare 

 

 

Utbildning från tidigare arbetsgivare 

Vid svarsalternativ nej fanns följdfrågan om man genomgått en sådan utbildning hos en 

tidigare arbetsgivare och i så fall var. Dessa svar presenteras i kategorier nedan (tabell 2).   
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Tabell 2. Kategorisering av deltagarnas utbildning i MR-säkerhet från tidigare arbetsgivare. 

Sjukhus A Sjukhus B 

”Utbildningen till röntgensjuksköterska”  

 

”Region Norrbotten 7,5 hp” 

 

”Genom grundutbildningen (2- veckor) i Luleå, 

År 1997” 

”Praktikertjänst röntgen (nuvarande Unilabs)” 

”Enbart från utbildningen här i Uppsala”  ”Danderyds sjukhus” 

”Ja, vid upplärning på tidigare arbetsplats” ”Uppsala” 

”I Finland ”Södersjukhuset” 

 ”Gävle”  

”Från start till mål kurs uas, endast ngn 

föreläsning. Via kongresser” 

 

”Inte direkt utbildning utan fått info på 

kurser/användarmöten” 

 

 

 

Utbildningsform 

I enkätfråga 8 fick deltagaren svara på hur utbildningen var utformad. Deltagarna kunde ange 

svarsalternativen: föreläsningar, webbutbildning, information från kollega och annat med 

möjlighet att lämna fri text. Flera deltagare angav mer än ett svarsalternativ. Resultatet 

presenteras i diagram 3.  

Diagram 3. Utbildningsform. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Föreläsning Webbutbildning Information från
kollega

Annat Inget svar

A
n

ta
l

Hur var utbildningen utformad?

Sjukhus A Sjukhus B



   
 

13 
 

Mann- Whitney test utfördes på alla olika svarsalternativ för att se om det var någon skillnad 

mellan sjukhusen. Resultatet på testet vid svarsalternativ ”föreläsning” visades ingen 

signifikant skillnad mellan sjukhusen (tabell 3). Svarsalternativ webbutbildning var mer 

förekommande vid sjukhus B. Mann Whitney testet visade P=0,000, vilket innebär att det 

finns en statistisk signifikant skillnad mellan sjukhusen (tabell 3). Vid svarsalternativ 

information från kollega visades ingen signifikant skillnad (tabell 3). Resultatet vid 

svarsalternativ annat påvisade ingen signifikant skillnad (tabell 3). 

 

Tabell 3. Visar resultatet av Mann- Whitney test utförda på utbildningsformerna, samt 

eventuell skillnad mellan sjukhusen. 

 Utbildningsform N Utbildningsform N Utbildningsform N Utbildningsform N 

Sjukhus A Föreläsning 23 Webbutbildning 23 Information från 

kollega 

23 Annat 23 

Sjukhus B Föreläsning 18 Webbutbildning 18 Information från 

kollega 

18 Annat 18 

 U=162,500    

P=0,128 

 U=78,000     

P=0,000 

 U=183,000         

P=0,411 

 U=185,000     

P=0,375 

 

N= Antal deltagare 

 

 

Svaren som lämnades in under svarsalternativ annat presenteras nedan. Det var enbart 

deltagare från sjukhus A som lämnade svar på detta alternativ. 

 ”utbildning på MR-lab” 

 ”broschyr” 

”demonstration, laboration”  

”kongresser” 
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2. Upplever röntgensjuksköterskorna att utbildningen är tillräcklig? 

Enkätfråga 6 (”Om ja, känner du att utbildningen är tillräcklig?”) var utformad så att enbart 

deltagare som svarat ja på föregående fråga ”har du via din nuvarande arbetsgivare genomgått 

någon utbildning inom MR-säkerhet?” skulle svara, därmed saknas svar från 20 deltagare. På 

föregående fråga var det 27 deltagare som svarat ja och det var enbart dessa deltagare som 

skulle svara på denna fråga. Trots detta så svarade även tio personer som svarat nej på 

föregående fråga, vilket resulterade i 37 svar. Majoriteten av deltagarna svarade ja på denna 

fråga. Resultatet presenteras i figur 1.  

Figur 1. Visar om röntgensjuksköterskorna tycker utbildningen är tillräcklig. 

 

Förbättringsförslag säkerhetsutbildning 

I enkätfråga 7 fick deltagaren ge förbättringsförslag på MR-säkerhetsutbildningen som de fått 

via sin arbetsgivare. Nedan presenteras förbättringsförslagen (tabell 4).  

  

65%

35%

Figur 1. Om ja, känner du att utbildningen är tillräcklig?

JA- 24 ST

NEJ-13 ST
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Tabell 4. Kategorisering av deltagarnas förbättringsförslag gällande MR-säkerhetsutbildning. 

Förslag kontinuerlig 

utbildning Sjukhus A 

Förslag kontinuerlig 

utbildning Sjukhus B 

Förslag mer utbildning 

Sjukhus A 

Förslag mer utbildning 

Sjukhus B 

”Alla rtgsköt bör få en 

utbildning tex var 3 år och 

vid införande av nya 

riktlinjer.” 

 

”Det är alltid bra att ha en 

muntlig genomgång med ex 

fysiker, det hade vi en gång 

per år i Linköping. Det ger 

möjlighet att diskutera 

incidenter eller nya 

inplantat osv.” 

 

”Den basala 

säkerhetsutbildningen från 

universitetet var bra men 

jag tror att samarbete med 

en rutinerad rtg-ssk samt 

fysiker erhåller en djupare 

insikt i säkerheten.” 

 

”Regelbundna utb dagar 

med kompetenta personer 

som håller i dessa. Krav att 

personalen deltar o intyg 

att man gått. Vara öppna 

med incidenter o ta upp o 

diskutera o lära sig av 

dem.” 

 

”Skulle behövas 

kontinuerlig uppdatering” 

 

”Jag har haft tur att bli 

skickad till en internationell 

kurs som var perfekt 

(föreläsaren var en 

världsberömd MR-säkerhets 

professor), men det är inte 

alla avdelningens anställda 

som har tillgång till en 

sådan kurs. En detaljerad 

MR-säkerhetskurs för alla 

anställda skulle bli en 

förbättring.” 

 

  ”Återkommande 

repetition.” 

 

”Både ja och nej haft 

genomgång med kollegor, 

samt en föreläsning med 

sjukhusfysiker om allmän 

MR-säkerhet. Men det 

skulle vara bra med 

utbildning i hantering av 

pacemaker och övriga MR-

säkra inplantat där 

särskilda föreskrifter 

gäller.”  

 

  ”Utbildning, personalbrist”  

  Det hade varit bra om man 

gick igenom olika, 

potentiellt farliga, 

situationer som man kan 

finna sig i.” 

 

 

  ”Mer teori och fysik, förstå 

sekvenserna, uppbyggnad.” 
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   ”Längre utbildning är 

önskvärd genom 

universitet/arbetsgivare.” 

 

  ”Kursen var för basiskt. 

Jag skulle önska fördjupa 

mig inom MR-säkerhet. Typ 

att hantera olika aktiva 

inplantater.” 

 

  ”Djupare fysikförklaring”  

 

Övriga förslag sjukhus A Övriga förslag sjukhus B 

”kompetensfredag”  

” personal på röntgen borde få gå utbildning inom MR.”  

”Det finns mycket inplantat och en särskild sida för MR-

safe inplantat. Tätare samarbete med MR-fysiker, bättre 

med..” 

 

 

3. Finns det riktlinjer för MR-säkerhetsutbildning för övrig personal/sjukvårdspersonal 

som vistas regelbundet i MR-miljö? 

I enkätfråga 9 fick deltagaren besvara frågan om det finns några riktlinjer för hur övrig 

personal (tex. narkospersonal och lokalvårdare) som vistas i MR-miljö regelbundet utbildas 

inom MR-säkerhet. Svarsalternativen ja, nej och vet inte fanns som alternativ. Majoriteten 

svarade att de inte vet om det finns några sådana riktlinjer (figur 2).  

 

Figur 2. Visar om det finns riktlinjer för övrig personal som vistas i MR-miljö. 

36%

7%

57%

Figur 2. Finns det riktlinjer på din arbetsplats för hur övrig 
perosnal (tex. narkospersonal, lokalvårdare) som vistas i MR-

miljö regelbundet utbildas inom MR-säkerhet?

JA-19 ST

 NEJ-4 ST

VET INTE-30 ST
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4. Anser röntgensjuksköterskorna att MR-säkerhetsutbildningen för övrig 

personal/sjukvårdspersonal är tillräcklig? 

I enkätfråga 10 fick röntgensjuksköterskorna svara på om de anser att MR-

säkerhetsutbildningen för övrig personal som vistas regelbundet i MR-miljö är tillräcklig via 

svarsalternativen ja eller nej, svar saknades från 7 deltagare. Resultatet presenteras nedan 

(figur 3).  

Figur 3. Visar om röntgensjuksköterskorna anser att övrig personal har tillräcklig utbildning. 

 

  

48%

52%

Figur 3. Upplever du att övrig personal (tex. narkospersonal, 
lokalvårdare) som vistas regelbundet i MR-miljö har tillräcklig 

säkerhetsutbildning?

 JA-24 ST

NEJ-26 ST
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Förbättringsförslag till MR-säkerhetsutbildningen för övrig personal 

Det fanns även utrymme för deltagaren att skriva förbättringsförslag, dessa förslag listas 

nedan (tabell 5).  

Tabell 5. Kategorisering av deltagarnas förbättringsförslag för övrig personals MR-

säkerhetsutbildning. 

Mer utbildning 

Sjukhus A 

Mer utbildning 

Sjukhus B 

Kontinuerlig 

utbildning 

Sjukhus A 

Kontinuerlig 

utbildning 

Sjukhus B 

Övriga förslag 

Sjukhus A 

Övriga förslag 

Sjukhus B 

”Basal 

säkerhetsutbildning 

för nyanställa med 

verksamhet inom 

MR.” 

 

”Utbilda övrig 

personal inom MR-

säkerhet” 

”Vi är som 

poliser, som 

stoppar extern 

personal som 

ibland inte förstår 

att MR är på, osv. 

kontinuerlig 

utbildning 

behövs.” 

”Mer uppdatering 

för personalen så 

att kunskapen 

bibehålls.” 

 

”Vi skulle ha en 

kortfattad 

broschyr som dom 

får läsa och 

diskutera?” 

 

”Brandmän 

borde få en 

genomgång.” 

 

 

”De som kommer 

regelbundet till MR 

får utbildning. Men 

det finns alltid 

utrymme att utbilda 

fler. Dom som tex 

skickar remiss till 

MR ska veta hur det 

går till, vad som är 

viktigt samt vad 

som är potentiellt 

farligt innan dom 

skickar remissen.” 

”Det borde vara en 

kurs för speciellt 

narkospersonal så 

de inser och förstår 

riskerna med MR.” 

 

”Personal som 

följer för 

övervakning av 

patient borde ha 

en enklare och 

regelbunden 

säkerhetsutbildnin

g.” 

 

   

”Mer och utförlig 

säkerhetsutbildning.

”  

     

”Alla borde få 

chansen att vara 

med på MR-

säkerhetsutbildning

en.” 

     

”Utbilda övrig 

personal som ev. 

vistas i MR-miljö.” 
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”Utbilda andra 

enheter att kunna 

om MR-säkerhet.” 

     

”Utbildning 

rotation av 

personal, 

information” 

     

 

Röntgensjuksköterskornas egna synpunkter om MR-säkerheten på arbetsplatsen 

I slutet av enkäten lämnades utrymme för deltagaren att skriva egna åsikter och synpunkter 

om MR-säkerheten på dennes arbetsplats. Nedan presenteras synpunkterna som lämnades in 

(tabell 6).  

Tabell 6. Kategorisering av deltagarnas egna synpunkter om MR-säkerhet på arbetsplatsen. 

Positiva kring säkerheten 

A 

Positiva kring säkerheten 

B 

Förbättring önskas A Förbättring önskas B 

”Fantastiskt lyxigt med 

MR-fysiker på plats. Det få 

sjukhus som har det. Vi har 

ett bra säkerhetsarbete.” 

”Bra överlag, men ibland 

saknas kunskap hos övrig 

personal.” 

 

”Generell utbildning till all 

personal som berörs (vistas) i 

MR-miljö.” 

 

”Modalitetsansvarig på MR går 

igenom MR-säkerheten med städ 

innan dom får vistas i MR-

rummen, men tycker att de bör 

ligga på fysiker-nivå.” 

 

”Jag tycker att det fungerar 

bra om vi följer riktlinjer/ 

frågar fysiker/alltid stänger 

MR-dörren och pratar in 

patienten ordentligt. Men vi 

är alltid på vakt!” 

 

”God säkerhet 

säkerhetstänk har vi haft i 

många år som under de tre 

senaste åren har stärkts upp 

med mer utbildning 

”Det går alltid att förbättra 

MR-säkerheten, flera us på 

kortare tid, stress mm, risken 

att något händer är 

uppenbar, så ökad 

medvetenhet är viktig.” 

 

 

”Säkerheten upplevs som 

god 

 ”Fysiker behöver vara mer 

aktiva i denna fråga!” 

 

 

”Bra”    

 

Hjälpmedel A Hjälpmedel B Övriga kommentarer A Övriga kommentarer B 

 ”Det diskuteras om att 

införskaffa metalldetektor” 

Magnetkameran har dödat 

och kommer att döda 

människor som inte förstår 

vad man håller på med, detta 

händer eftersom människan 

inte har möjlighet att känna 

(inga receptorer alltså) en 

stark magnetfält. Därför är 

”Väldigt viktigt att inte släppa 

på säkerheten. Därför kan MR 

aldrig bli som CT med för 

många människor involverade. 

Jag upplever att säkerheten är 

min viktigaste uppgift på MR. 

Jag ställer mig också väldigt 

tveksam till våra privata aktörer 
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MR-säkerhet den viktigaste 

utbildningen för alla 

människor som dagligen 

jobbar i zon IV (i MR-miljö).” 

 

som tillåter ensamarbete det är 

inte okej när det gäller MR-

säkerhet.” 

 

 ”Diskuteras kring 

”metallbåge” innan 

undersökningsrum. Om det 

är något vi ska 

införskaffa.” 

 

 ”Vi är alltid 2 personal när vi 

gör us. Pat får byta om helt till 

en patientrock. Man måste 

alltid vara väldigt vaksam till 

extern personal då dom är det 

största säkerhetshotet.” 

 

   ”Viktigt att alla får gå MR-

säkerhet även i utbildningen för 

rtg ssk” 

 

DISKUSSION  

Resultatet av enkätstudien visade att ungefär hälften av deltagarna inte hade genomgått någon 

MR-säkerhetsutbildning via sin nuvarande arbetsgivare. Däremot upplevde 65% av de som 

hade genomgått en sådan utbildning att den utbildningen var tillräcklig för att de skulle kunna 

arbeta MR-säkert. Gällande hur röntgensjuksköterskorna utbildades av sin nuvarande 

arbetsgivare påvisades endast en signifikant skillnad vid webbutbildning som 

utbildningsform. Utbildningsformen webbutbildning var mer förekommande på sjukhus B än 

på sjukhus A. Av samtliga deltagare upplevde 57% att övrig personal/sjukvårdspersonal som 

vistas i MR-miljö regelbundet inte är tillräckligt utbildade i MR-säkerhet. Deltagarna hade 

även möjlighet att ge förbättringsförslag gällande säkerhetsutbildningen för övrig 

personal/sjukvårdspersonal. Dessa kommentarer påvisar ett behov av förbättring samt att 

denna grupp kan upplevas som ett hot mot MR-säkerheten.   

 

Resultatdiskussion 

 

Röntgensjuksköterskans utbildning i MR säkerhet samt skillnaden mellan sjukhus A och B  

Resultatet av studien visade att det var jämnt fördelat mellan de som fått MR-

säkerhetsutbildning och de som inte fått någon sådan utbildning av sin nuvarande 

arbetsgivare. Av det totala antalet deltagare från båda sjukhusen angav 30 deltagare att de inte 

fått denna typ av utbildning av sin nuvarande arbetsgivare. På sjukhus A svarade 22 deltagare 

att de inte genomgått någon MR-säkerhetsutbildning från sin nuvarande arbetsgivare. På 
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sjukhus B svarade åtta deltagare nej på samma fråga. Ett Mann-Whitney test utfördes mellan 

sjukhusen för att se om det var någon skillnad mellan hur många som hade fått denna typ av 

utbildning av sin arbetsgivare på respektive sjukhus. Resultatet påvisade ingen signifikant 

skillnad. Enlig Tsai et al (2015) bör röntgensjuksköterskor som arbetar med MR årligen 

genomgå en fortsatt utbildning om MR-säkerhet. Utbildningen bör innehålla punkter som 

patientscreening, positionering av patient och utrustning. Utbildningen bör även inkludera 

akut avstängning av MR-systemet i händelse av olycka. Författarna anser att resultatet 30 

deltagare som inte genomgått en sådan utbildning via sin nuvarande arbetsgivare tyder på att 

en kontinuerlig utbildning årligen inte genomförs rutinmässigt på något av sjukhusen. En 

sådan typ av utbildning kan vara av stor vikt att införa på MR-avdelningar i Sverige för en 

fortsatt utveckling i arbetet mot en säkrare MR-miljö, både ur patientperspektiv samt 

arbetsmiljöperspektiv. Med tanke på resultatet i denna enkätstudie där 30 deltagare (53%) 

uppgav att de inte fått någon utbildning av nuvarande arbetsgivare är detta mycket relevant på 

dessa sjukhus. Däremot kan resultatet ha påverkats av att även röntgensjuksköterskor som inte 

arbetar med MR inkluderades i studien och därför inte har genomgått någon MR-

säkerhetsutbildning eftersom det inte är relevant för deras arbete. 

 

På frågan hur utbildningen var utformad angav 19 personer på sjukhus A att de utbildats 

genom föreläsning/ar och 11 från sjukhus B angav samma alternativ. Det Mann- Whitney 

testet som gjordes påvisade ingen signifikant skillnad mellan sjukhusen (P=0,128). På sjukhus 

B var det webbutbildning, som 12 personer angav, som dominerade som svarsalternativ. 

Mann- Whitney testet visade på en signifikant skillnad mellan sjukhusen (P=0,000.) I denna 

fråga hade deltagaren möjlighet att välja flera av svarsalternativen. Under alternativet annat 

fanns även möjlighet att skriva egna kommentarer. Bland annat angavs kongresser och 

utbildning på MR-labb som svar. Enligt Coskun (2010) framhåller ICNIRP vikten av att alla 

MR användare genomgår adekvat utbildning för ett korrekt handhavande av utrustningen, 

försiktighetsåtgärder, säkerhetsaspekter, indikationer och kontraindikationer för användandet 

av utrustningen. Enligt Tsai et al (2015) rekommenderar ACR att alla röntgensköterskor 

genomgår en årlig säkerhetsutbildning. Utöver denna säkerhetsutbildning rekommenderas de 

även att årligen genomgå ytterligare ett utbildningsprogram. Detta kan antingen vara utformat 

som ett databaserat program, utskrivet utbildningsmaterial eller en förinspelad föreläsning 

innehållande information om bland annat patientscreening, inplantat och risker. Utbildningen 

avslutas sedan med ett skriftligt prov. Författarna anser att en återkommande utbildning som 
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är webbaserad kan tänkas vara lättare för arbetsgivaren att tillhandahålla då utbildningen kan 

genomföras när och var som helst. Däremot ses i de kommentarer som lämnades under 

förbättringsförslag till säkerhetsutbildning att det kan finnas ett värde i att använda 

föreläsningar som utbildningsform där personalen kan ställa frågor samt diskutera. 

 

Röntgensjuksköterskornas upplevelser om utbildningen   

Det var 65% av röntgensjuksköterskorna som upplevde att den MR-säkerhetsutbildning de 

hade fått genom sin arbetsgivare är tillräcklig. Totalt var det 35% som inte svarade på denna 

fråga eftersom det var en följdfråga till frågan innan, och deltagaren skulle enbart svara på 

denna fråga om man svarat ja på föregående fråga. Dessa individer har alltså inte genomgått 

någon säkerhetsutbildning inom MR via sin nuvarande arbetsgivare. Detta kan bero på att det 

inte var relevant för dessa individer då de inte arbetade med MR. Deltagarna fick lämna 

förbättringsförslag gällande MR-säkerhetsutbildning. Av kommentarerna tolkar författarna ett 

önskemål om återkommande och fördjupande utbildning samt möjlighet till diskussion i 

ämnet MR-säkerhet. Enligt arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2016:3 §31) ska 

arbetsgivaren efter riskbedömning säkerställa att all personal har kunskap om säkra 

arbetsrutiner när arbete inom magnetiska fält förekommer. Resultatet av en studie utförd av 

(Hansson et al, 2019) indikerar att MR-personal har en falsk trygghet kring säkerheten på 

arbetsplatsen. Ett stort antal var övertygade att de skulle känna till eventuella incidenter och 

nära ögat händelser, vilket resultatet visade att de inte gjorde (Hansson et al, 2019). 

Författarna anser att rapporteringssystemet för eventuella säkerhetsincidenter kan behövas ses 

över. Om personalen inte känner till säkerhetsincidenter kan det även påverka deras åsikt 

gällande hurvida de har tillräcklig utbildning i ämnet. Siffran 65% som upplever att den 

utbildning de fått via sin arbetsgivare är tillräcklig tolkar författarna som att det finns ett 

behov av att förbättra och införa kontinuerlig utbildning inom MR-säkerhet, då resultatet 

annars borde vara att 100% upplever den som tillräcklig.  

 

Riktlinjer för övrig personal/sjukvårdspersonal som vistas regelbundet i MR-miljö 

I studien tillfrågades röntgensjuksköterskorna om det finns några riktlinjer för MR-

säkerhetsutbildning för övrig sjukvårdspersonal som vistas regelbundet i MR-miljö. Resultatet 

på denna fråga visar att många deltagare (57%) inte visste om det fanns några riktlinjer eller 
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inte. Även detta resultat kan ha påverkats av att vissa av deltagarna inte arbetar med MR och 

därför inte känner till eventuella riktlinjer för övrig personal. Det verkar dock ändå finnas 

någon form av riktlinjer för detta då det även var 36% av deltagarna som svarade ja på denna 

fråga. Denna fråga är högst aktuell för att kunna skapa en säker MR-miljö, både för personal 

och patienter. Som Tsai et al (2015) skriver bör personal som vistas i MR-miljö, men inte 

arbetar med MR, tex narkospersonal och övrig personal (tex lokalvårdare) genomgå en 

grundutbildning i MR-säkerhet varje år. För att spara tid och resurser som krävs för att 

säkerhetsskanna dessa personer varje gång de ska tillträda MR-miljö kan en sådan utbildning 

istället vara av stort värde. Författarna anser att denna form av utbildning kan vara något att se 

över att införa på MR-avdelningar i Sverige för att skapa en tryggare MR-miljö. Detta är 

viktigt ur patientsäkerhetssynpunkter men även ur arbetsmiljösynpunkt för 

röntgensjuksköterskan. Resultatet 36% som känner till att det finns riktlinjer för övrig 

personal/sjukvårdspersonal kan även innebära att det finns riktlinjer men att dessa kan 

kommuniceras ut på ett bättre sätt så personalen är medveten om dessa. Detta skulle kunna 

öka känslan av trygghet i arbetet för röntgensjuksköterskan. 

 

MR-säkerhetsutbildningen för övrig sjukvårdspersonal 

I den genomförda enkätstudien var det 57% av deltagarna som upplevde att övrig 

personal/sjukvårdspersonal inte är tillräckligt utbildade inom MR-säkerhet. De 

förbättringsförslag som lämnades indikerade att det är ett område som behöver förbättras med 

kommentarer som ”Vi är som poliser, som stoppar extern personal som ibland inte förstår att 

MR är på, osv. kontinuerlig utbildning behövs.” och ”Mer och utförlig säkerhetsutbildning.” 

Enligt Crisp och Dawdy (2018) avled en sexårig pojke till följd av att en sjuksköterska som 

uppfattade att pojken var i behov av syrgas hämtade in en syrgastub i MR-rummet. 

Författarna menar att denna olycka möjligtvis hade kunnat undvikas om denna sjuksköterska 

varit utbildad inom MR-säkerhet.  

 

Kim & Kim (2017) menar att personer som tillträder rummet där magnetkameran finns måste 

övervakas konstant av MR-personal med säkerhetsutbildning. Detta tolkar författarna som ett 

resurskrävande arbete då en av MR-personalen måste ägna hela sin uppmärksamhet åt detta 

och inte övriga arbetsuppgifter. Författarna tolkar resultat i denna frågeställning som ett 
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område som behöver förbättras för att minska risken för liknande olyckor samt öka 

röntgensjuksköterskans känsla av trygghet i sin arbetsmiljö.        

 

Metoddiskussion  

Studien var en empirisk kvantitativ enkätstudie. Författarna kunde istället ha valt att göra en 

intervjustudie för att få fram mer tydliga och detaljerade svar. Efter övervägande valdes dock 

en enkätstudie då författarna fann den metoden som lämpligast utifrån syfte och 

frågeställningar. Författarna upplevde svårigheter att hitta material till bakgrunden i arbetet då 

det finns väldigt få tidigare publicerade artiklar kring ämnet och problemformuleringen. I 

studien inkluderades även röntgensjuksköterskor som inte hade några arbetsuppgifter på 

magnetkameran. Efter övervägande kring detta togs ett beslut om att även inkludera 

röntgensjuksköterskor som arbetar med andra modaliteter. Dels för att ta del av 

röntgensjuksköterskor som även arbetar med andra modaliteters generella upplevelser kring 

MR-säkerhetsutbildning och även för att få en tillräckligt hög svarsfrekvens. Enkätfrågorna 9, 

10 och 11 kan ha varit svåra att besvara och uppfattning i frågan kan saknas hos de 

röntgensjuksköterskor som inte arbetade med MR. Att enbart inkludera MR-sköterskor i 

studien kunde möjligtvis ha gett ett annat resultat. Studien kunde ha utförts på flera sjukhus 

enbart riktad till röntgensjuksköterskor som arbetade med MR men skulle enligt författarnas 

bedömning kräva längre tid i anspråk. Svarsfrekvensen på sjukhus B påverkades eventuellt av 

att den planerade informationen om studien på APT inte kunde genomföras som planerat. 

Studien utfördes på två olika sjukhus, varav det ena sjukhuset har ett större antal 

röntgensjuksköterskor anställda. Samma antal röntgensjuksköterskor tillfrågades dock om 

deltagande i studien på båda sjukhusen. På sjukhus A, som var det större sjukhuset deltog 36 

röntgensjuksköterskor och på sjukhus B deltog enbart 21 röntgensjuksköterskor. Detta kan ha 

berott på skillnaden i antalet anställda röntgensjuksköterskor mellan sjukhusen samt att den 

planerade informationen om studien vid APT inte var möjlig att genomföra. Skillnaden i 

svarsfrekvensen på sjukhusen kan ha påverkat resultatet av studien.  

 

Studiens fördelar  

Enkätfrågorna var utformade för att ge svar på författarnas frågeställningar, vilket de också 

gjorde. Deltagarna hade möjlighet att lämna förbättringsförslag och egna synpunkter i fritext 

på en del av frågorna, vilket flertalet deltagare valde att göra. Valet av att ha vissa frågor 
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öppna underlättade för deltagarna att få fram sin åsikt tydligt i frågan. Detta ledde i sin tur till 

en större inblick i röntgensjuksköterskornas upplevelser och åsikter gällande författarnas 

frågeställningar och syfte med studien. Enkätstudiens utformning gav även förbättringsförslag 

från personalen gällande MR-säkerhetsutbildning vilket kan leda till en säkrare arbetsmiljö 

samt ökad patientsäkerhet inom de berörda verksamheterna. 

 

Studiens nackdelar 

En del frågor i enkäten kunde ha utformats annorlunda, vissa deltagare kan ha missat att det 

fanns en baksida av enkäten då det saknades en del svar på fråga 9, 10 och 11, som alla var 

skrivna på baksidan av enkäten. Trots påpekande om detta av författarna vid information och 

utdelande av enkäten kunde det även ha stått på första sidan av enkäten för att ytterligare 

tydliggöra detta. Följdfrågan till enkätfråga 5 (”Om nej, har du via någon tidigare arbetsgivare 

genomgått någon sådan utbildning, i så fall var?”) var inte relevant för studien då den inte 

besvarar någon av författarnas frågeställningar. Enkätfråga 6 (”Om ja, känner du att 

utbildningen var tillräcklig?”) var eventuellt otydligt formulerad, en del av deltagarna svarade 

på denna trots att de angett svarsalternativ nej på frågan innan, och skulle därmed inte svara 

på frågan. Enkäten kunde med fördel ha utformats med en annorlunda ordningsföljd av 

frågorna för att underlätta analysarbetet. Frågornas ordning borde istället ha anpassats till 

frågeställningens ordningsföljd. Resultat kan ha påverkats av att de deltagarna som inte 

arbetar med MR inte känner till eventuella riktlinjer för övrig personal samt saknar 

uppfattning i frågan om utbildningen för övrig personal/sjukvårdspersonal är tillräcklig. 

 

Förslag på vidare forskning 

Författarna ser ett värde i att utföra studier liknande denna som endast inkluderar 

röntgensjuksköterskor som arbetar med MR eftersom detta förväntas ha påverkat resultatet. 

Författarna tolkar antalet egna synpunkter som deltagarna lämnade som att det finns ett stort 

engagemang samt stora möjligheter till förbättring inom området. Den stora bristen på studier 

och artiklar om ämnet MR-säkerhetsutbildning tyder på ett behov av mer forskning inom 

området. MR-säkerhetsutbildning är viktigt både ur ett patientperspektiv och ett 

arbetsmiljöperspektiv för röntgensjuksköterskan. Med tanke på avsaknaden av studier i detta 

ämne anser författarna att det vore av intresse att genomföra en större studie gällande 

röntgensjuksköterskors säkerhetsutbildning. Kanske borde riktlinjer liknande ACR`s 
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rekommendationer kring vad som bör ingå och hur ofta en sådan utbildning bör genomföras 

finnas även i Sverige.    

 

Studien ur ett etiskt perspektiv 

Verksamhetschefer på sjukhus A och B tillfrågades och skrev på tillståndsansökan innan 

enkäterna delades ut. I informationsbrevet som bifogades på varje enkäts framsida framgick 

det att allt deltagande var frivilligt. Deltagarnas anonymitet bevarades genom att deltagarna 

lämnade sina ifyllda enkäter i en försluten låda. Att arbeta MR- säkert är viktigt både ur 

patientsäkerhetsperspektiv och ur arbetsmiljösynpunkt, vilket gör denna studie betydelsefull. 

 

Slutsats  

Resultatet av denna enkätstudie påvisar att majoriteten av röntgensjuksköterskorna som deltog 

i studien inte hade genomgått någon MR-säkerhetsutbildning via sin nuvarande arbetsgivare. 

Resultatet visar däremot att många av de som genomgått en sådan typ av utbildning upplever 

den som tillräcklig för att kunna arbeta säkert i MR-miljö. Antalet förbättringsförslag på MR-

säkerhetsutbildningen på respektive arbetsplats indikerar att detta är en högaktuell fråga som 

engagerar. Flertalet av kommentarerna talar för att en kontinuerlig återkommande utbildning 

vore önskvärd. Deltagarnas egna synpunkter på MR-säkerheten på arbetsplatsen talar för att 

säkerheten är viktig och att den upplevs som god. Vissa av kommentarerna indikerar att 

säkerhetens förbättring diskuteras på arbetsplatsen, tex i form av införskaffande av 

metalldetektor på sjukhus B. Vidare visar studiens resultat att 57% av deltagarna inte känner 

till om det finns några riktlinjer för övrig personal/sjukvårdspersonal som vistas i MR-miljö. 

Majoriteten av deltagarna upplever att dessa riktlinjer inte är tillräckliga för att bibehålla 

säkerheten på MR. På frågan om MR-säkerhetsutbildningen för övrig personal är tillräcklig 

hade deltagarna möjlighet att lämna förbättringsförslag. Flertalet av dessa förslag indikerar att 

det finns ett behov av förbättring inom detta område. Förslagen tyder även på att övrig 

personal/sjukvårdspersonal kan upplevas som ett hot mot säkerheten.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 

 

Detta är en förfrågan om deltagande i en enkätstudie om MR-

säkerhetsutbildning 

Du får härmed en förfrågan att delta i denna studie eftersom du arbetar som 

röntgensjuksköterska. Studien syftar till att kartlägga om du som röntgensjuksköterska har 

den MR-säkerhetsutbildning du anser dig behöva i ditt yrkesutövande, samt om det finns 

riktlinjer för övrig personal som vistas regelbundet i MR-miljö. Studien syftar även till att 

jämföra formen för MR-säkerhetsutbildning för röntgensjuksköterskor på två sjukhus. 

Deltagandet innebär att svara på en enkät bestående av 11 frågor. Deltagandet är frivilligt och 

ditt svar kommer att hållas anonymt. Resultatet kommer inte kunna spåras till någon enskild 

individ. Resultatet av denna enkätstudie kommer att redovisas i vårt examensarbete i form av 

löpande text, tabeller och diagram. Examensarbetet kommer sedan att arkiveras i Uppsala 

universitets digitala vetenskapliga arkiv (DiVA).  

 

 

Vid eventuella frågor kontakta: 

Tove Teller: tove.teller.6761@student.uu.se 

Elisabeth Thorsén: elisabeth.anderssonthorsen.4686@student.uu.se 

Handledare: Mitra Mehravaran mitra.mehravaran@radiol.se 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2. Enkät  

 

1. Kön      Man         Kvinna          Annat  

 

2. Ålder   20-30       31-40        41-50         51-60          >61 

 

3. Antal år i yrket som röntgensjuksköterska: 0-5       6-10      11-15       16-20        >21 

 

4. Ingår arbete i MR-miljö i dina arbetsuppgifter?  Ja          Nej 

 

 

5. Har du via din nuvarande arbetsgivare genomgått någon utbildning inom MR-

säkerhet?  

Ja        Nej  

Om nej, har du via någon tidigare arbetsgivare genomgått någon sådan utbildning, i så 

fall var? ________________________________________ 

 

6. Om ja, känner du att utbildningen är tillräcklig? 

Ja        Nej 

 

7. Förslag till förbättring?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

8.Hur var utbildningen utformad? 

Föreläsning/ar         Webbutbildning        Information från kollega        Annat:___________ 
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9. Finns det riktlinjer på din arbetsplats för hur övrig personal (tex. narkospersonal, 

lokalvårdare) som vistas i MR-miljö regelbundet utbildas inom MR-säkerhet? 

Ja        Nej         Vet inte 

 

10. Upplever du att övrig personal (tex. narkospersonal, lokalvårdare) som vistas 

regelbundet i MR-miljö har tillräcklig säkerhetsutbildning? 

Ja         Nej        

Förslag till förbättring? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

11. Övriga synpunkter om MR-säkerheten på din arbetsplats: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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Bilaga 3. Tillståndsansökan 

 

 

 


