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ABSTRACT 

Background: Trauma may cause life-threatening injuries and affects people of all ages. 

Trauma care is complex work requiring cross-professional collaboration. Radiology is an 

important part of trauma treatment as radiographs are central to determine the severity of 

injury. Studies show that 33% of flow disruptions during trauma examinations occur during 

radiology phase. Coordination problems, patient-related factors, communication failures and 

equipment issues are common. 

Purpose: The purpose of this semi-structure interview study is identifying factors which can 

improve the quality of computed tomography trauma (CT-trauma) and the radiographer’s role 

in the process.   

Methods: This study was conducted through semi-structured interviews. Six radiographers at 

a medium-sized hospital were interviewed. The interviews were conducted through physical 

meetings or by telephone and were recorded and transcribed word-by-word. Interview 

responses were analyzed using qualitative content analysis.  

Results: Radiographers claim investments in teamwork, coordination, planning and 

communication could lead to improvements in trauma care workflow. Access to two CT-

cameras would reduce patient-transfer, delays and work-related stress. Radiology staff is 

overlooked, in the daily dialogue about the patient and in the measures taken to improve 

trauma care.  

Conclusion: Improvements in communication and teamwork are needed. Trauma simulation 

can be used to achieve such improvements. However, there is lack of focus on radiology both 

during trauma simulation and daily communication regarding the patient. The obstacles 

associated with trauma care can be reduced by engaging radiology more. There is also need 

for improvement with regards to routines and availability of essential equipment.  

Keywords: CT-trauma, trauma care, flow disruptions, radiographer.  

 

  



 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Trauma kan orsaka livshotande skador och drabbar människor i alla åldrar. 

Omhändertagande av traumapatienter är en komplex uppgift där tvärprofessionellt samarbete 

krävs. Röntgen är en viktig del av traumaomhändertagande då röntgenbilderna är centrala för 

fastställande av skadans omfattning. Studier visar att 33% av alla flödeshinder under 

traumaundersökningar sker i röntgenfasen. De vanligaste är misslyckad koordination, 

patientrelaterade faktorer, bristande kommunikation och problem med utrustningen. 

 

Syfte: Syfte med denna intervjustudie är att identifiera faktorer som kan förbättra kvalitet på 

CT-traumaundersökningen och röntgensjuksköterskans roll i det hela. 

 

Metod: Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer med semistrukturerade 

intervjufrågor. Sex röntgensjuksköterskor vid ett medelstort sjukhus intervjuades. 

Intervjuerna gjordes genom fysiska möten eller per telefon och spelades in samt 

transkriberades ordagrant. Intervjusvaren analyserades genom kvalitativa innehållsanalysens 

olika delar. 

 

Resultat: Enligt röntgensjuksköterskorna skulle satsning på lagarbete, koordination, 

planering och kommunikation medföra förbättringar i arbetsflöde vid 

traumaomhändertagande. Tillgång till två CT-kameror skulle minska patientförflyttningar, 

förseningar och arbetsrelaterad stress. Röntgen glöms bort, i den dagliga dialogen kring 

patienten samt i de åtgärder som idag vidtas för att förbättra traumaomhändertagande.  

Slutsats: Det finns ett behov av förbättringar i kommunikation och lagarbete. 

Traumaövningarna kan användas för att åstadkomma en sådan förbättring. Dock saknas fokus 

på röntgen under traumaövningarna samt i den dagliga dialogen kring patienten. Genom att 

involvera röntgen mer kan antalet hinder i samband med traumaomhändertagande minskas. 

Det finns även ett behov av bättre tillgänglighet och rutiner vad det gäller viktig utrustning. 

 

Nyckelord: CT-trauma, traumaomhändertagande, flödeshinder, röntgensjuksköterska. 
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BAKGRUND 

Trauma, ett fysiskt yttre våld som kan drabba människor i alla åldrar. Det innebär att 

kroppens utsätts för högenergiskt våld som kan orsaka livshotande skador. Det drabbar inte 

bara individen och dess anhöriga utan kan resultera i stora kostnader för samhälle i form av 

inkomstbortfall och vårdkostnader (Landstinget i Uppsala län [LUL], 2010). Trauman brukar 

kategoriseras i två nivåer. Trauma nivå 1 innebär att patienten efter ett yttre våld har fått 

skador som påverkar vitala parametrar. Vid trauma nivå 2 har patienten utsatts för 

högenergetiskt våld men inga vitala parametrar är påverkade (Region Uppsala, 2020).  

Enligt Ribbe (2013) kan skador som traumapatienter ådragit sig leda till livslångt lidande, 

invaliditet och i extremfall döden. Det dör en människa varannan minut inom Europeiska 

Unionen (EU) på grund av trauma. Efter kardiovaskulära sjukdomar, cancer och lungsjukdom 

är trauma den fjärde vanligaste dödsorsaken för alla åldersgrupper (Ribbe, 2013). I Sverige är 

trauma och olycksfall den vanligaste dödsorsaken för personer under 45 år. Chansen för 

överlevnad ökar vid ett snabbt och korrekt omhändertagande av dessa patienter (Granström, 

Whilke, Brattström & Östlund, 2012). 

Omhändertagande av traumapatienter är en komplex uppgift som kräver ett väl fungerande 

samarbete över många professioner. Under tidspress skall en svårt skadad patient 

omhändertas av ett traumateam där patientens sjukdomshistoria är okänd, vilket ställer 

inblandad personal inför betydande utmaningar. Tidigare studier visar att 20 % av dödsfallen 

till följd av trauma kan undvikas samt att 2% är direkt relaterade till kliniska fel (Blocker et 

al., 2013). 

Traumavården i Sverige har genomgått omfattande förändringar de senaste årtiondena vilket 

lett till att överlevnaden förbättrats. Traumalarm aktiverar olika sorters läkare och 

sjuksköterskor i början av omhändertagandet av traumapatienter på akutmottagningen 

(Svenska Traumaregistret[SweTrau], 2017). En primär röntgenundersökning görs i 

traumarummet för att kartlägga eventuella livshotande skador. Där tas bilder på patientens 

lungor och bäcken (Leidner & Beckman, 2007). Idag används computed tomography (CT) för 

att undersöka hela kroppen vid ett trauma. Denna undersökningstyp utvecklades på 90-talet 

och är idag standardförfarande vid traumaomhändertagande. Undersökningen tar ca 20 

minuter och patienten scannas med och utan kontrastmedel (Svenska 

Traumaregistret[SweTrau], 2017). CT undersökning anses vara en värdefull och noggrann 
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metod för att hitta skador som traumapatienten utsatts för och som bifynd kan även andra 

dolda skador upptäckas (Linder, 2018). En övervägning av nyttan av undersökningen görs på 

grund av stråldosen som patienten får eftersom det är mestadels unga som drabbas av trauma 

(Svenska Traumaregistret[SweTrau], 2017). 

Röntgen är en viktig del av omhändertagande av traumapatienter då röntgenbilderna är 

centrala för fastställande av skadans omfattning. På så sätt spelar röntgen en viktig roll för att 

patienten får rätt vård. Enligt en studie av Blocker et al. (2013), som gjorts om hinder i 

arbetsflödet i samband med undersökningen av traumapatienter, uppstår 33% av alla 

flödeshinder under röntgen. Med hinder avses avvikelser från det naturliga förloppet av en 

process som kan leda till säkerhetsrisker och kliniska fel (Catchpole et al., 2014). De 

vanligaste hindren som hade störst påverkan på röntgenfasen var misslyckad koordination, 

patientrelaterade faktorer, bristande kommunikation och problem med utrustningen (Blocker 

et al., 2013; Shouhed et al., 2014). Shouhed et al. (2014) uttrycker att de flesta flödeshinder 

sker på grund av misslyckad koordination av rätt människor, rätt utrustning och rätt 

information i rätt tid och på rätt plats.  

En bättre förståelse för de problem som kan uppstå vid traumaundersökning kan förbättra 

undersökningskvaliteten samt minska kliniska fel (Blocker et al., 2013). En norsk studie, 

gjord i syfte att göra omhändertagande av traumapatienter bättre, visar att kommunikation och 

ledarskap är viktigt. Resultaten visade brister i både kommunikation och ledarskap, något som 

ledde till ineffektiv traumavård trots god kompetens hos personalen. Detta eftersom Norge i 

likhet med Sverige inte utsätts för allvarliga traumafall i större omfattning, vilket gjorde att 

personalen saknade erfarenhet inom lagarbete (Wisborg, Brattebø, Brattebø & Brinchmann-

Hansen, 2006). Kommunikation och koordination i lagarbete kan förbättras genom införandet 

av åtgärder såsom förberedande information till traumateamet, ökad kunskapsöverföring och 

övningar i samarbete av traumaomhändertagande (Catchpole et al., 2014). Detta har även 

visat sig ha positiv påverkan vad det gäller att minska flödeshindren. Enligt Catchpole et al. 

(2014) blir den positiva effekten av lagarbete störst om flera olika yrkeskategorier såsom 

läkare, sjuksköterskor och andra berörda professioner involveras.  

 

Tiden är avgörande när det gäller omhändertagande av traumapatienter och tillgång till CT-

kamera nära akutrummet spelar viktig roll (Wiklund, Koskinen, Linder, Åslund, & Eklöf, 

2016). Det finns studier som visar att tidig identifiering av större skador ökar patientens 

överlevnadschanser (Caputo, Stahmer, Lim & shah, 2014). I Japan har effekterna av att ha en 
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CT-kamera i traumarummet, och därigenom eliminera patienttransport till 

röntgenundersökning, utvärderats. Detta har visat sig resultera i ett smidigare arbetssätt som 

dessutom gör att tiden från att patienten anländer till att CT-undersökningen slutförs minskar 

märkbart. Genom att identifiera och åtgärda sådana hinder som uppstår i arbetsflödet kan 

förbättring åstadkommas (Wada, Nakamori, Yamakawa & Fujimi, 2012). Enligt Wiklund, 

Koskinen, Linder, Åslund och Eklöf (2016) minskade tiden före CT-undersökningen med 

25% om CT-kamera var placerad i akutrummet. Dessutom halverades antalet 

patienttransporter (Caputo, Stahmer, Lim & shah, 2014; Saltzherr et al., 2012). 

 

Radiografi är röntgensjuksköterskans huvudområde. Förutom omvårdnad är även 

handlingsberedskap ett kompetensområde. Röntgensjuksköterskan ansvarar över att patienter 

som kommer för undersökning blir väl omhändertagna. Röntgensjuksköterskan ansvarar även 

för genomförande av undersökningar samt för övervakning och observation av patienterna. 

Enligt yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor ska de verka för ett gott samarbete med andra 

professioner samt för att undersökningen gör mer nytta än skada genom att ta korrekta bilder 

med minimal stråldos (Svenska förening för Röntgensjuksköterskor [Sfr] & Vårdförbundet, 

2008). 

 

Problemformulering 

De patienter som skadas efter högenergiskt våld, trubbiga föremål etc. brukar prioriteras i 

akuten som trauma beroende på graden av skadorna och skadans inverkan på vitala 

parametrar. Därefter bestämmer akutteamet om huruvida en CT-traumaundersökning blir 

aktuell eller inte. Patient som har stabiliserats körs till CT-labbet med ansvarigt akutteam. 

Röntgens roll och fynd efter undersökningen spelar stor roll för diagnosen. 

Röntgensjuksköterskans kompetens är avgörande för att ta korrekta bilder under ibland 

kaotisk och stressig miljö. 

 

Syfte 

Syftet med denna intervjustudie är att identifiera faktorer som kan förbättra kvalitet på CT-

traumaundersökningen och röntgensjuksköterskans roll i det hela. 

 

https://sjtrem.biomedcentral.com/articles/10.1186/1757-7241-20-52
https://sjtrem.biomedcentral.com/articles/10.1186/1757-7241-20-52
https://sjtrem.biomedcentral.com/articles/10.1186/1757-7241-20-52
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Frågeställningar 

• Hur ser rutiner och arbetsflöde ut vid omhändertagande av traumapatienter vid en CT-

undersökning? 

• Vilka hinder kan uppstå från att patienter anländer till att undersökningen slutförs? 

METOD 

Design 

För att besvara syftet genomfördes en empirisk studie i form av en kvalitativ intervjustudie 

där grunden utgjordes av semistrukturerade intervjuer. Enligt Danielson (2017) ger 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor utrymme för respondenterna att lyfta fram det 

som de anser är viktigt i sammanhanget, därav ansågs denna metod lämplig. Genom 

semistrukturerade intervjuer fås mer nyanserade svar än om frågorna är väldigt uppstyrda 

(Danielson, 2017).  

 

Intervjuguide användes för att se till så att intervjun täckte alla intresseområden samt för att 

undvika att respondenterna kom bort ifrån ämnet. Fördelen med intervjuguiden är att den kan 

användas som ett stöd för att täcka de områdena som är av intresse inom en given tidsram. 

Intervjuguiden ska inte heller vara för detaljerad då detta kan leda till respondenterna blir för 

styrda i sina svar (Danielson, 2017).  

 

Urval 

Till denna studie valdes ett medelstort sjukhus med tillgång till CT-kamera och traumateam. 

Där tillfrågades ett tiotal röntgensjuksköterskor, som alla hade minst två års erfarenhet av CT-

trauma om de ville delta i studien. För att få variationsrika svar rekommenderas att intervjua 

minst ett tiotal personer. Studiens omfattning och tidsram medförde dock begränsningar 

och av de som tillfrågades hade totalt 6 stycken möjlighet att medverka.   

 

Inklusionskriterier 

●  Röntgensjuksköterskor som behärskar det svenska språket i tal och skrift. 

●  Röntgensjuksköterskor med minst två års erfarenhet av CT-trauma 
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Exklusionskriterier 

●  Röntgensjuksköterskor som inte jobbar med CT trauma 

●  Röntgensjuksköterskor med mindre än två års erfarenhet av CT trauma 

 

Bortfall 

Inget bortfall förekom. 

 

Kontext 

Fem av 6 intervjuer genomfördes på sjukhuset i ett avskilt rum som var bokat så att 

intervjuerna kunde ske ostört. Den sjätte intervjun gjorde via telefon eftersom respondenten 

saknade möjlighet att delta fysiskt. 

 

Datainsamlingsmetod 

Data till studien samlades genom semistrukturerade intervjuer med hjälp av intervjuguiden 

(Bilaga 2). Till intervjun användes en intervjuguide som bestod av 8 huvudfrågor och ett antal 

följdfrågor av relativt öppen karaktär (Danielson, 2017). Frågorna berörde områden såsom 

rutinerna vid traumalarm, hinder i arbetsflödet, beslutsfattning och kommunikation samt 

påverkan av stress på arbetet. 

 

Tillvägagångssätt 

För att få tillstånd att utföra studien skickades ett informationsbrev med studiens syfte och 

bakgrund till biträdande verksamhetschef på det sjukhus där studien ägde rum. Den 

biträdande versamhetschefen kontaktades även via mail för att få tillgång till ett avskilt rum 

där intervjun kunde ske utan att bli störd. Efter godkännande av biträdande verksamhetschef 

tillfrågades ett antal röntgensjuksköterskor muntligt, i samband med ett platsbesök, om de 

kunde delta i studien. De som tackade ja till att delta i studien informerades om datum för 

intervjun. Tiden för intervjuerna anpassades efter respondenternas arbetsschema under dessa 

datum. Informationsbrev tillsammans med studiens projektplan skickades ut via e-post till 

deltagarna. Projektplanen innehöll bland annat intervjufrågorna för att respondenterna skulle 

få möjlighet att förbereda sig inför intervju.  

 

Inför intervjuerna genomfördes även två pilotintervjuer i syfte att testa 

inspelningsutrustningen, mäta tidsåtgången och se om intervjufrågorna uttryckts på ett 
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begripligt sätt. Intervjusvaren från pilotintervjuerna användes inte för studiens resultat. 

Samtliga intervjuer inleddes med att respondenterna fick muntlig information om att 

intervjuerna kommer spelas in, men att deltagarna kommer vara anonyma samt att de 

närsomhelst kunde välja att avbryta. För inspelning av intervjuerna användes en dator med 

röstinspelningsprogram. De inspelade intervjuerna var mellan 10 och 17 minuter långa.  

  

Alla intervjuer, förutom pilotintervjuerna, transkriberades ordagrant för att säkerställa att inga 

data gick förlorade. Det blev totalt 26 sidor när intervjuerna transkriberades i löpande text. 

Syftet med transkriberingen var även att förenkla analysarbetet.  

 

Forskningsetiska överväganden 

I denna intervjustudie hölls respondenternas personuppgifter konfidentiella och skyddades 

enligt personuppgiftslagen (Personuppgiftslag, SFS 1998:204). Varje enskild intervju kodades 

med bokstäver som till exempel A, B, C och så vidare för att säkra personernas anonymitet. 

Enbart intervjuaren själv kände till deltagarnas personuppgifter.  

Ett informationsbrev (Bilaga 1) med studiens syfte och bakgrund skickades till deltagarna. 

Där framgick det tydlig att respondenterna närsomhelst före, under eller efter intervjun har 

rätt att avbryta eller inte vilja vara del av studien utan att ange någon orsak. På så sätt 

respekterades respondenternas integritet och självbestämmande (Codex, 2019). Åtkomst till 

datainsamlingarna från intervjuerna begränsades så att endast intervjuaren själv, och ingen 

obehörig, hade tillgång.  

Bearbetning och analys 

Bearbetningen av de transkriberade intervjuerna gjordes i enlighet med innehållsanalysens 

olika delar som kategori, subkategori, kondenserade meningsenheter och koder (Graneheim & 

Lundman, 2017). Efter att intervjuerna transkriberades i löpande text så lästes den flera 

gånger för att få en helhetsbild av innehållet. Därefter plockades meningsenheterna med 

beskrivning som hör samman ut och färgmarkerades. Utifrån meningsenheterna identifierades 

ett antal nyckelord som beskrev meningsenheternas innehåll. Bland nyckelorden som var av 

relevans för studien togs koder fram. Koderna som bedömdes vara närbesläktade sorterades in 

under en kategori. För studien identifierades totalt 3 kategorier som togs fram utifrån studiens 

syfte och frågeställning. Varje kategori delades även upp i ett antal underkategorier där de 

koder som hörde närmast samman placerades, se exempel i Tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på hur uppdelningen av koder, underkategorier och kategorier kan göras.  

Kategori Kategori X  

Underkategori Underkategori A Underkategori B 

Koder A1 B1 

 A2 B2 

 A3 B3 

 

De ifyllda tabellerna med kategori, underkategori och koder utgjorde, tillsammans med citat 

från intervjuerna, grunden till studiens resultat.  

RESULTAT 

Nedan presenteras resultaten i tabeller med koder, underkategorier och kategorier som 

sammanställdes från syfte, frågeställning och intervjuer. Studiens resultat presenteras även i 

löpande text med citat från intervjuer som styrker resultatet. I resultatet beskrivs först 

arbetsflöde och rutinerna vid en traumaundersökning och sedan vilka hinder som kan uppstå 

samt röntgensjuksköterskans roll.  

 

Rutiner och arbetsflöde vid omhändertagande av trauma-patienter 

I Tabell 2 presenteras de koder som tagits fram från intervjuerna som beskriver rutiner vid 

traumalarm och hur arbetsflödet kan förbättras.  

  

Tabell 2. Arbetsflöde vid omhändertagande av traumapatienter 

Kategori Arbetsflöde  

Underkategori Rutiner Förbättringsåtgärder 

Koder Nivå 1 Traumaövning  

 Nivå 2 2 CT kameror 

 Beredskap Ökad förståelse  

 Prioritering Erfarna kollegor  

 Få rapport  

 Traumaledare  
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Rutiner 

Rutinerna för både traumalarm nivå 1 och 2 skildes något från varandra och hade lite olika 

påverkan på arbetsflödet. På nivå 1 så stoppades allt arbete som röntgensjuksköterskorna höll 

på med och på nivå 2 så jobbade de som vanligt tills traumapatienten anlände.  

 

” Vi har två nivåer, nivå 1 och 2 och vid nivå 2 då fortsätter vi och kör och vänta på att 

remissen kommer att akuten hör av sig. Nivå 1 så går en person in på traumarummet för 

eventuell bildtagning, lungan eller bäcken och inne på labbet så tömmer vi labbet och står 

bara vänta på att akuten hör av sig och kommer in med patienten”. (A) 

 

”När det går ett nivå 1-larm då tar vi ju inte in andra, då backar vi liksom allting och eh låter 

dörren stå öppen så att de kan bara komma in när de vill. Och nivå 2-larmen då fortsätter vi 

att ha det som vi har tills vi får se och höra att de vill komma för det är inte alltid de kommer 

via CT”. (C) 

 

Sjukhuset har beredskap dygnet runt men röntgenpersonal har sovande jour på natten. När ett 

traumalarm inkommer så måste personalen ta sig till akutröntgen eftersom nattpersonal som 

har sovande jour sover en bit bort. Därefter startar röntgenpersonalen kontrastinjektorn och 

inväntar remiss.  

 

”Ja, vi har [beredskap] dygnet om så när det går traumalarm och om de ligger och sover så 

får de ju larmet och då rusar dem ner men det alltid en fördröjning eftersom man sover ju inte 

på röntgen utan det en liten bit bort. Men så fort man bara kan och då starta du att 

kontrastinjektorn är igång och så fort du har fått in en remiss så tar du in remissen i 

modaliteten för annars kan vi inte köra”. (B) 

 

Ibland är det flera trauman inblandade men det finns bara en CT-kamera på akutröntgen. I 

sådana fall är det traumaledaren och remitterande läkare som prioriterar i vilken ordning 

traumapatienterna ska undersökas. Finns det två larm som inkommer samtidigt så kan 

röntgensköterskor på CT-labbet med elektiva undersökningar ibland ta emot den ena 

patienten och på så sätt avlasta akutröntgen. 

 

”Det kan vara lite rörigt men det hjälper ju att det är en person som är traumaledare som 

står och övervakar och den kan man oftast fråga, eh, om jag behöver veta någonting.” (C) 
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”Det är ju de remitterande läkarna som får diskuterar sinsemellan om vilken patienten som 

är ligger värst eller.” (D) 

 

”Det är eh traumaledaren inne på på... på larmrummet eller de får prata ihop sig vilket som 

ska prioriteras. Har vi möjlighet så kör vi här uppe [CT-labbet med elektiva undersökningar] 

också om det behövs, om det är många larm.” (C) 

 

Förbättringsåtgärder 

Flera av de tillfrågade röntgensjuksköterskorna lyfte fram betydelsen av traumaövningen och 

tryckte på hur den kan bidra till ökad förståelse mellan yrkeskategorierna och på så sätt 

resultera i ett förbättrat arbetsflöde. Röntgensjuksköterskor ansåg att traumaövning är ett 

tillfälle där de kan ställa frågor till varandra och ta del av varandras erfarenheter. 

 

”Vi har trauma traumaövning och vissa har fått gå på traumaövning och det hjälper väldigt 

bra och även att vi kan från röntgensidan ta upp våra problem och vad vi har problem på 

från akutsidan liksom så. Eee så att det det nyttig för båda båda personal och det här, aa 

både från röntgen och akuten att gå på det.” (E) 

 

”Jo, jag tror för att det bättre att du får förståelse för vad de andra gör. Asså man får från 

det man hämtar dem på olycksplatsen. Vad de ska göra och vad deras ansvar är och vad de 

tittar efter vad som är viktigt. Det jag tror att det är bra att det hjälper. För att vi får 

förståelse över gränserna på varann över yrkeskategorierna.” (B) 

 

”…. just en traumaövning då har man tid liksom att kommunicera lite om “varför gör vi 

såhär” och “vad hände här” och man får kan bolla lite fram och tillbaka “vad kan bli 

bättre?”.” (C) 

 

I dagsläget finns en CT-kamera på akutröntgen, som ligger på sjukhusets första våning. 

Ytterligare CT-kameror finns tillgängliga på röntgenavdelningen på våning 3. En 

röntgensjuksköterska poängterade att arbetsflödet vid traumalarm skulle kunna flyta 

smidigare om det fanns två CT-kameror på akutröntgen.  
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”En sak det är ju att man i framtiden skulle kunna ha två CT kameror på akutröntgen så då 

är ju mycket mer det är ju lättare att hjälpas åt. Om man har 2 kameror bredvid varandra. Nu 

är det ändå våning 1 och 3 som patienten ska flyttas mellan. ” (A) 

 

Att jobba med erfarna kollegor lyftes också fram som något som har betydelse för kvaliteten 

när det gäller hanteringen av traumapatienter. Under trauma så är det mycket som händer och 

arbetssituationen kan vara intensiv. Då kan det underlätta att ha en erfaren kollega vid sin 

sida.  

 

”Det är mycket som ska klaffa och att det kan vara bra att ha vana kollegor med sig som har 

varit med om den trauma 1 förut liksom så. Så att det så att det blir bra vård kring patienten 

…eller en undersköterska också som är erfaren och van som har jobbat några år kan också 

vara till hjälp.” (E) 

 

Hinder som uppstår vid traumaundersökningar 

Tabell 3 visar vilka hinder som uppstår vid en traumaundersökning.  

 

Tabell 3. Hinder vid traumaundersökningar 

Kategori Hinder 

Underkategori Stopp i flödet Arbetsmiljö Akutteam Kommunikation Tekniska fel Mänskliga fel 

Koder Avbryta 

 

Stoppa 

undersökning 

 

Försening 

Mycket folk 

 

Stökigt 

 

Högljutt 

 

Prat bakom 

ryggen 

 

Patient ej 

förberedd 

 

Patient glöms  

bort 

 

 

Olika direktiv 

 

Otydligt vem 

bestämmer 

 

Röntgen glöms 

bort 

 

Apparatfel 

 

Fullt i minne 

 

Kontrastinjektorn 

Göra fel 

 

Felcentrering 

 

Felplacering av 

patient 

 

Dålig ordning 

 

Material saknas 

 

Dålig planering 
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Stopp i flödet 

Det är inte ovanligt att traumalarm stoppar upp och gör att pågående undersökningar måste 

avbrytas. Röntgensköterskor upplever också att traumalarm gör att de hamnar efter i sitt 

arbete.  

 

”Jaaa...beroende på om det är trauma 1 så kan det hända att vi får avbryta just den här 

patienten som ligger på bordet. Hmm och det beror på om det är nån patient som ta lite 

längre tid eller så så kan det hända de får vänta de patienter som vi har ringt till oss liksom 

så.” (E) 

 

”Om det är trauma 1 då stannar vi allt, då tar vi bort patienten som finns där och så vidare 

och så att stå vi och väntar tills de kommer. ” (B) 

 

När det är nivå 2 larm så fortsätter röntgensjuksköterskor jobba tills larmpatienten anländer.  

Oavsett om det är nivå 1 eller nivå 2 larm så brukar röntgensjuksköterskorna hamna efter sitt 

arbetsschema den tid undersökningen tar.  

 

”På nivå 2 så fortsätter vi att jobba så att då kan det ju bli ett lite fördröjning asså den tiden 

vi ska insända patienten. På nivå 1 så stoppar vi ju hela arbetet så beroende på hur lång tid 

det tar innan patienten kommer in på CT. Jag menar tar det 40 minuter då är vi 40 minuter 

sena sen.” (A) 

 

Något som kan leda till ytterligare förseningar är om traumapatienten inte kommer förberedd 

till labbet. Det kan bland annat handla om att smycken och BH som innehåller metaller inte är 

borttagna. Eftersom dessa föremål kan påverka kvalitéten på bilderna måste 

röntgensjuksköterskan då avlägsna dem, ett irritationsmoment som ger ytterligare fördröjning.  

 

”Det stoppar ju upp. Det gör det. Oavsett om det är ett nivå 1 eller nivå 2. Nivå 2-larm för 

det är någonting som man bara ska klämma in och det tar ju lite tid eftersom att patienten 

oftast är uppkopplad och det är inte alltid akuten har tagit av halsband, BH, grejer som man 

måste hålla på och krångla med i efterhand. Så att det, det stoppar upp det gör det.” (C)  
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Arbetsmiljö 

Röntgensjuksköterskor upplever att det är störande när mycket personal, ofta fler än vad som 

behövs, följer med patienten till akutröntgen. De lyfter att detta är störande då deras 

arbetsmiljö blir stökig. De tar också upp att personalen från akuten ibland står i vägen för 

deras arbete och i och med att de är så många så kan det påverka genomförandet av 

undersökningen.  

 

” Alla profession som står där och vi kan vara jättemånga vilket ibland kan det vara 

jättestörig. Det kan vara många kanske det 2–3 stycken som behöver finnas på plats men det 

kan vara AT doktorer ST doktorer massa massa massa som är i vägen. Ibland har de suttit på 

stolen också när man kommer och ska köra.” (B) 

 

”Det kan ju vara lite mycket människor på manöverrummet ibland och ibland är de väldigt 

högljudda eeh så att man får ju säga till att nu får ni eller avlägsna er eller så får ni vara 

tysta. Det kan påverka ganska...man är ju fokuserad att göra den här undersökningen på 

bästa sätt.”(E) 

 

Röntgensjuksköterskorna också känner att de riskerar att göra fel eftersom de blir störda i sitt 

arbete när det förs för mycket högljudda samtal omkring dem. De säger att på grund av att det 

kommer så mycket folk till manöverrummet så kan det ha negativ inverkan på deras 

arbetsmiljö i form av de inte kan tänka klart och lösa problem som kan uppstå i samband med 

traumaundersökningen.    

 

Ja, det [mycket folk] stör jättemycket. Jag brukar bli ganska, det här kan vara olika från dag 

till dag också hur trött man är, men ibland kan jag bara stänga av dem men oftast så det stör 

och det gör ju också att jag kan göra fel. Det kan göra att jag kan inte riktigt tänka och lösa 

problem som kan uppstå och huvudtaget det är min arbetsmiljö och att folk står och… ibland 

står de och undervisar bakom ryggen på en. Det är jättestörande.” (A) 

 

Akutteam 

När patienten anländer till akutröntgen så ska akutteamet ha klätt av patienten och avlägsnat 

material som kan störa bilden och försvåra diagnostiseringen. Röntgensjuksköterskor 

upplever att det är ofta som traumapatienten inte kommer förberedd till akutröntgen vilket 

orsakar hinder i arbetsflödet samt försenar undersökningen.  
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”Det är ju ett problem från akuten sida att de kommer ju väldigt ofta som de inte har klätt av 

dem. Det är halsband, det är BH:er, det är allt möjligt metall och så ska man börja på 

röntgenbordet och tar bort det. Det försena ju också.” (B) 

 

”Det är ganska vanlig att det finns smycken och BH och sånt. Man upptäcker det på lokaliser 

om man inte har upptäckt det innan. ”(D) 

 

Sköterskorna på labbet berättar även att det händer att akutteamet släpper sitt fokus på 

patienten under den tid då röntgenundersökningen utförs och detta innebär ett 

störningsmoment. De tycker det är något som skulle kunna förbättras från akutens sida. 

 

”Ibland har de inte ens kontroll på patienten tycker jag att man får ju säga till de att nu får 

du lov att titta på patienten här. Så det upplever jag som att det skulle kunna förbättras.” (F) 

 

”Men det är ju mest att man liksom är inne i sitt och kör maskinen och hoppas att de ska ha 

koll på patienten. Sen när vi är klara så kan man säga “jamen vi är färdiga med patienten” 

men det är ingen som som reagerar. ” (C) 

 

Kommunikation 

När det är flera yrkeskategorier inblandade i traumalarm är kommunikationen mellan dem 

betydelsefull för att omhändertagande av traumapatienten ska fungera bra. Men 

röntgensjuksköterskor på labbet upplever att de ibland inte får tydliga direktiv när det gäller 

traumakörningen.  

 

” Det [otdylig direktiv] kan ju förhala liksom undersökningen, om man inte vet vad man när 

det inte finns några tydliga direktiv om vad man ska göra liksom om de inte lyssnar. (D) 

 

”Man får eh börja om för att man kanske har fått ett direktiv och sen ångrar man sig. Och sen 

eh ofta så är det att de… De kan bara vilja ha undersökningar taget ur luften och det är ju 

inte så himla lätt när man kanske har redan har gett kontrast eller man behöver ju planera 

lite grann man kan ju inte bara lägga till en angio hur som helst eller”. (C) 
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Det är inte alltid tydligt vem som är traumaledare eller vem som bestämmer vid en 

traumakörning anser röntgensjuksköterskor. En sköterska nämner att det är oklart ibland vem 

de ska lyssna på och en annan sköterska säger att hon ställer frågor och hoppas att någon 

svarar.   

 

”Sen så är det jag tycker också det kan vara svårt att veta vem är det som bestämmer av dem 

där, för de är inte alltid så uppmärkta. När du går på trauma så ska det vara man får 

klisterlappar på sig, traumaledare, röntgensjuksköterska osv. Men ibland det är lite diffusa 

då vet man inte vem ska jag lyssna på.” (B) 

 

Annars det vi inte alltid jättetydlig om vem som är bestämmer, man slänger väl ut en allmän 

fråga liksom ska vi göra såhär eller såhär och så får man hoppas att nån svarar. (D) 

 

Förutom otydliga direktiv så kan det ibland vara så att röntgenpersonal inte involveras 

tillräckligt i kommunikationen som rör traumapatienten. Röntgensjuksköterskor anser att det 

skulle behövas mer fokus på röntgen eftersom de upplever att det händer att röntgen glöms 

bort.  

 

”De [akutteam] har bara gjort beställningar av sina undersökningar. Vi pratar faktiskt inte 

så mycket, de pratar inte så mycket med oss. (B) 

 

Är det något riktigt allvarligt så kan det ju vara lite uppstressat på akuten och ibland blir vi 

som röntgenpersonal lite bortglömda. (C) 

 

En röntgensjuksköterska anser att det är för lite fokus på röntgen även under traumaövningen.  

 

”Jag tycker ibland kanske man kan öva det också [på traumaövningen], att man är mer 

fokuserad även på röntgen och det känns ju som att vi är lite såhär bortglömda. ” (A) 

 

Tekniska fel  

Något som kan bidra till stress och frustration i arbetet är när de tekniska hjälpmedlen inte 

fungerar som de ska. Röntgensjuksköterskorna nämner bland annat att fel på CT-apparaten 

och problem med överföring av bilderna är hinder som förekommer och försvårar 

undersökningarna.  
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”Om våran CT apparat inte hänger med riktig så kan bilderna kanske inte komma över på på 

rätt sätt liksom så så att det finns ju mycket smått och gott som kan gå fel. Det kan hända att 

apparaten stanna så att man vet ju aldrig med trauma liksom så men helst vill man ju absolut 

inte att det ska hända. ” (E) 

 

”Jag har varit med om att vi har haft problem att föra över bilder från modalitet till PACS 

t.ex och när vi har jobbat mot Sydney så kan det har det också varit nån gång att problem 

med kommunikationen dit med att bilderna inte kommer iväg och det är ju såna tekniska fel 

som kan hända.” (A) 

 

Något som också tas upp som ett vanligt förekommande fel är när kontrastinjektorn krånglar 

eller när hårddiskens minne på CT-kameran är fullt. Detta uppges leda till förseningar då 

undersökningarna avstannar tills problemet är åtgärdat.  

 

”Trycksprutan kan krångla rätt så mycket till och från. Och det kan även vara fullt i minnet 

som gör att allting avstannar, avstannar då så att man måste in och raderar i minnet.” (F) 

 

”Det som är mest frustrerande det är ju tekniska problem. kontrastinjektorn funkar inte, 

datorn CT funkar inte som den ska...Asså att när det blir krångel.” (B) 

 

”Vad som kan gå fel det är ju främst som vi har problem med det är ju att trycksprutan 

krånglar och det försenar ju undersökningen. Det kan ju också vara att det är fullt i minnet 

och man måste börja radera minnet för att annars så vill den inte köra.”   (C) 

 

Mänskliga fel 

När det gäller mänskliga fel som kan uppstå under undersökningen så berättar 

röntgensjuksköterskorna att det händer att de begår misstag som rör handhavande av CT-

kameran, innehållet i remissen och placering av patienten på röntgenbordet. 

 

”Mänskliga fel är att man faktiskt gör fel...(skratt)...Ja alltså man trycka på fel knapp eller 

inte har läst prion ordentligt kanske.” (A) 
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”Det som jag tycker och upplever kan vara rätt så vanlig det är att man lägger patienten på 

fel sätt på bordet och antingen för högt upp eller för långt ner eller snett eller något sånt.” 

(F) 

 

”Det kan gå mycket som är fel…(skratt) liksom så, men i stressen så kan man ju kanske 

centrera fel eller dylikt liksom så.” (E) 

 

Även innan undersökningen kan det begås mänskliga fel som ibland blir synliga först under 

undersökningen. Detta innebär ett störningsmoment för personalen, särskilt om det är bråttom.  

 

”Mänskliga fel asså det man tänker inte fel och fel men som jag reflektera och stör mig 

jättemycket på det är ju när saker och ting inte finns där de ska. Du behöver en nåt material 

och så finns den inte för man har inte fyllt på. Aa men det kan vara vad som helst men att man 

inte har fyllt på eller man har satt det på fel ställe inne på labbet. Asså när det är akut då är 

det viktigt att allting ligger på sin plats du vet vars du ska hitta det. Och det ska finnas påfyllt, 

men det är sånt här som jag tänker mänsklig.”  (B) 

 

Röntgensjuksköterskans roll och upplevelse 

Tabell 4 visar hur röntgensjuksköterskor upplever traumalarmet och deras roll i samarbete 

med andra kollegor.  
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Tabell 4. Röntgensjuksköterskans roll 

 

Upplevelse 

Röntgensjuksköterskor uttrycker att de blir fokuserade och upplever viss stress vid 

traumalarm. Ibland känner de sig oroliga inför larmet innan de hunnit skaffa sig en 

överblicksbild, bland annat finns en rädsla över att traumapatienten kan vara någon som de 

känner.  

”Min första tanke att jag blir ganska fokuserad och mera organisatoriska. Vem går in liksom 

att en går in på larmrummet, tömma vårat labb på patienter och att det finns kontrast i 

injektorn. Men jag tänker också ibland bara inte nån som jag känner som kommer in att man 

har den delen också. Det faktiskt kan vara nån man känner som kommer. Den här liksom  

oron men också att nu är det liksom dags att organisera och styra upp traumat.” (A) 

Röntgensjuksköterskorna uttrycker att oavsett vilken traumanivå som larmet gäller så lindras 

stressen om de känner att de är förberedda på vad som ska komma.   

”Ee min första tanke är ju är att ee jag vill känna mig förberedd och sen är det ju olika 

beroende på om man får ett nivå 1 eller nivå nivå 2 larm.” (F) 

”Hmm ja, det är lite adrenalinpåslag när det väl händer mm det kan ju vara vad som helst så 

att det är ändå det som upplevs i alla fall innan man har sett vad är det för nånting om det är 

trauma 1 eller trauma 2 liksom så.” (E)  

 

Personalen på akutröntgen upplever att de utsätts för mera stress när det gäller barn vid 

trauma. Röntgensjuksköterskorna beskriver en känsla av stress och press på sig att inte göra 

fel.  

Kategori  Röntgensjuksköterskans roll  

Underkategori Upplevelser Samarbeten Problemlösning 

Koder Fokuserad Komma överens Fokus på röntgen 

 Känner sig förberedd Hjälp från andra labb Ombokning  

 Stress Kommunikation Anpassning 

 Rädd att göra fel  Byta labb 

 Utmattning  Tänka steget längre 
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”Det är ju liksom ständigt stress men när det blir extra stress ja men det kan vara trauma vad 

som också gör extra stressigt det är barn. Asså för att barn är har vi väldigt sällan men när 

de kommer in och det är bråttom då blir det…asså det blir en extra stressfaktor eftersom man 

vill verkligt inte göra fel.” (B) 

 

Vissa känner att stressen kommer efteråt. Den kan ta sig uttryck i form av trötthet och känslan 

av att ha varit med om en jobbig upplevelse. 

 

”Själva stressen jag tycker man koppla bort den medans man gör själva undersökningen och 

det här och sen så tycker jag att det verkar komma efteråt att man känner att det har varit 

jobbigt att man känner sig utmattad och...Ja tycker att man har varit med om en rätt så jobbig 

sak. Eee så det det är väl så jag upplever det.” (F) 

 

När några minuter dessutom kan innebära skillnaden mellan liv och död så är det heller inte 

ovanligt att stressen gör sig påmind. I en sådan situation kan det bli ytterligare stresspåslag 

om det uppstår ett tekniskt fel eller krångel med utrustningen.  

 

”Vi har ju haft mycket problem med våran injektorer och när det är bråttom och det funkar 

inte då blir det blir otroligt stressande. Asså det är så stressande för man vet att det hänger 

det jag gör kanske är livet på minuter.” (B) 

 

Samarbeten 

När det är flera trauman inblandade så är det läkarna på traumarummet som behöver komma 

överens och prioritera vilken patient ska undersöka först samt kommunicera detta till 

akutröntgen. Om möjligheten finns, och det är flera traumapatienter som behöver undersökas 

samtidigt, kan akutröntgen avlastas av CT-labbet med elektiva undersökningar.  

 

Uppe på elektiva CT så har vi också trauma sökare för att man ska veta att kollegorna nere 

på akutröntgen har trauman och larmpatienten på gång. Så då brukar vi faktiskt hjälpas åt 

om det kör ihop sig. (A) 
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För att det ska gå ihop är det viktig att akutröntgen och CT-labbet med elektiva 

undersökningar har en fungerande kommunikation mellan varandra. Kommunikation är 

central även för samarbetet med hela teamet på akutröntgen.  

 

”Det handlar om att vi har kommunikation, vi har ju egentligen nu…Vi har några tider för 

akuta undersökningar i dagsläge här uppe [CT-labbet med elektiva undersökningar] som 

man kan nyttja men det handlar om en kommunikation att ”men nu är vi lite sena här kan ni 

ta det här uppe?” så vi har ganska tät kommunikation med dem som jobba på elektiva CT 

maskinerna.” (B) 

 

”Det är våran radiolog vi har kontakt med och de prioriterar efter ute efter remiss som 

kommer liksom, så att oftast så har vi en bra kommunikation mellan teamet liksom så.” (E) 

 

Problemlösning 

Röntgensjuksköterskor ställs inför flera olika hinder i samband med traumaundersökningar 

som de hanterar utifrån sina erfarenheter och förutsättningar. För att underlätta 

traumakörningarna lyfter röntgensjuksköterskorna att det skulle vara en fördel om de andra 

yrkeskategorierna kunde bli mer insatta i deras arbete. Det kan bland annat handla om att se 

till att patienten kommer bättre förberedd till akutröntgen.  

 

”Jag tycker att fokus...Asså det är väldigt lite fokus på röntgen att vi kanske kunde få vara en 

viktigare del i hela processen. Ja men de andra yrkeskategorierna kanske får lite mera 

kunskap om det vi gör och förstår att det är mer ju än att bara trycka på knappar och ja men 

bara såna här enkla saker som att ta av metall, bra infarter och sånt bara som gör...ja men 

vad som påverkar.” (A) 

 

Det röntgensjuksköterskorna uppger att det de själva kan göra för att undersökningarna ska 

flyta smidigt är att försöka arbeta effektivt och att anpassa sitt arbete efter de situationer som 

uppstår. Bland annat kan de boka om de inbokade undersökningarna om de behöver göra en 

traumakörning. Om det uppstår fel som inte kan lösas på plats så kan det vara ett alternativ att 

flytta patienten till ett annat labb.  
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”Asså ju det är en akutrötngen så det är ju bara att försöka jobba så snabbt vi kan. Och om 

det finns möjlighet så kan vi också boka de väntande akuta de kan, om det finns plats på de 

elektiva CT maskinerna så kan vi skicka upp dem ditt. Men det är inte alltid det gör det i så 

fall får de vänta och så vi jobba lite snabbare...(skratt) för att komma ikapp.” (B) 

 

”Ja, då får vi flytta [patienten] på något annat labb liksom man väntar väl kanske i ett par 

minuter och försöker reda upp det [felet] men… Mmm går det inte så går det inte och då får 

man ju göra det bästa och gå till ett annat labb.” (D) 

 

Det gäller att ha en bra kommunikation, det vill säga att ha ständig dialog mellan alla 

inblandade vid ett traumalarm. En fungerande kommunikation medför bättre möjligheter att 

lyckas hantera problem och hinder som uppstår längs vägen. Det ökar även chanserna att 

undersökningarna kan genomföras på ett bra sätt med mindre friktion.  

 

”Det är väldigt så att asså kommunikation och eh… Men ju mer man hinner förbereda innan 

och ju mer man vet och hinner har en radiolog som hinner prioritera och sådär så att man vet 

vad man ska köra, desto större förutsättningar har man att det lyckas än att man ska liksom 

försöka lösa saker snabbt och förbered genom att tänka lite längre.” (C)  

DISKUSSION  

Kvalitet på CT-trauma undersökning kan påverkas av mängd olika faktorer. Det finns mycket 

som kan förbättras och enligt röntgensjuksköterskorna så skulle satsningen på lagarbete, 

koordination, planering och kommunikation kunna leda till förbättringar i arbetsflöde vid 

omhändertagande av traumapatienten. Tillgång till två CT-kameror skulle vara bra för att 

minska patientförflyttningar, förseningar och arbetsrelaterad stress. Det skulle dessutom ge en 

backup om det inträffar ett apparatfel i kritisk situation. Det framkom även att röntgen glöms 

bort, både i den dagliga dialogen kring patienten och i de åtgärder som idag vidtas för att 

förbättra traumaomhändertagande.  

Resultatdiskussion 

Åtgärder för att förbättra arbetsflödet 

De faktorer som de flesta av respondenterna tog upp för att förbättra kvalitet på CT-

traumaundersökning var att öva på lagarbete, ledarskap, koordination, samarbete och bra 

kommunikation mellan alla inblandade personal. Andra förslag som lyftes fram var att ha två 
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CT-kameror på akutröntgen dels för att avlasta trycket på labbet och dels för att minimera 

patientstransport till CT-labbet med elektiva undersökningar. Erfarna kollegor var också 

något som togs upp under studiens resultat. Att jobba med en erfaren kollega gör det lättare 

att hantera stressiga situationer som uppstår vid omhändertagande av traumapatienter.  

 

När det gäller lagarbete och kommunikation framhölls traumaövningarna som ett bra tillfälle 

att, förutom att träna på själva omhändertagandet vid trauma, få en ökad förståelse över 

yrkesgränserna och på så sätt kunna fungera bättre som ett team. Röntgensjuksköterskornas 

upplevelse att traumaövning bidrar till ett stärkt lagarbete överensstämmer väl med de 

observationer som Catchpole et al (2014) gjort; att övningar i lagarbete har positiv inverkan 

då antalet flödeshinder minskas. Unikt för traumaövningarna är att man får ett tillfälle där 

man kan samla alla inblandade yrkeskategorier som berörs i en lugn miljö, där det finns 

möjlighet att stanna upp och ställa frågor. Om traumaövningarna utnyttjas på rätt sätt, och 

bidrar till ökad förståelse och bättre lagarbete, så skulle man kunna förbättra 

omhändertagande av traumapatienten genom hela kedjan.  

 

För att öka chansen att en traumapatient med livshotande skador ska överleva är det, enligt 

Caputo et al., (2014), av yttersta vikt att patientens skador snabbt kan kartläggas. Eftersom 

traumalarm stoppar upp arbetsflödet på akutröntgen, och flera traumapatienter kan vara i 

behov av snabb vård, så uttryckte en röntgensjuksköterska att det skulle vara till stor hjälp att 

ha två CT-kameror på akutröntgen. Utöver detta lyfter Wiklund et al,. (2016), Wada et al., 

(2012) och Saltzherr et al., (2012) betydelsen av att ha CT-kamera i akutrummet för att 

minimera transport av patienten. Detta är önskvärt eftersom förflyttning av allvarligt skadad 

patient är ett högriskmoment som både är tids- och resurskrävande (Saltzherr et al., 2012). I 

det här fallet att ha två CT-kameror på akutröntgen gör att labbet kan avlastas samt att det 

finns ytterligare en backup om det skulle uppstå apparatfel. Dessutom kan man minska den 

långa patienttransporten till CT-labbet med elektiva undersökningar som ligger två våningar 

ovanpå akutröntgen. På så sätt kan arbetsflödet flyta smidigare samt att man också minskar 

stressmoment för personalen och risker för patienten. Ur ett samhällsperspektiv skulle det 

vara gynnsamt med ökad tillgänglighet till CT-apparat då detta kan leda till att potentiellt 

livshotande skador kan upptäckas snabbare och rätt behandling kan sättas in tidigare. 

Furugori, Kato, Abe, Iwashita & Morimura (2018) och Huber-Wagner et al., (2014) 

konstaterar att ökad tillgänglighet till CT-apparat i traumarum kan både minska tiden för 

beslutsfattning om behandling samt minska dödligheten hos traumapatienter.  
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Hinder som kan uppstå i arbetsflödet 

Det är oundvikligt att traumalarm stoppar upp arbetsflödet samt också gör att personal på 

akutröntgen hamnar efter i sitt arbete. Det som ytterligare försenar processen är om patienten 

dessutom inte kommer förberedd till labb. Röntgensjuksköterskorna nämner att det inte är 

ovanlig att akutteamet glömmer bort att avlägsna material såsom BH och smycken eller andra 

metallföremål som kan påverka bildkvalitet. När väl patient och akutteam är på plats kan 

röntgensjuksköterskornas arbetsmiljö bli stökig. Det kan handla om att det kommer för 

mycket personal från akuten som pratar högt bakom ryggen, står i vägen för 

röntgenpersonalen och ibland inte har koll på patienten. En ytterligare faktor som orsakar 

hinder är att kommunikationen brister. Röntgensjuksköterskorna anser att de ibland inte får 

tydliga direktiv vid traumakörningen, att de kan få ett direktiv först och sedan få ett helt annat 

samt att det inte är alltid lätt att veta vem som är traumaledare och vem som de ska lyssna på. 

Förutom det så kan teknisk utrustning och mänskliga faktorer också orsaka hinder.  

 

Enligt riktlinjen Säker traumavård 2020, som är framtagen av en expertgrupp bestående av ett 

antal aktörer verksamma i svensk hälso- och sjukvård, ska metallföremål från traumapatienten 

vara avlägsnade innan patienten kommer till akutröntgen för CT-trauma (Löf, 2020). Att 

patienten inte kommer förberedd och att röntgensjuksköterskorna ibland behöver göra 

akutteamets arbetsuppgifter samtidigt som de ska göra sina egna kan ses som ett exempel på 

misslyckad koordination och bristfälligt lagarbete. Blocker et al. (2013) och Shouhed et al. 

(2014) nämner att denna typ av hinder är bland de allra vanligaste. För att undvika dessa 

hinder behöver lagarbetet och förståelsen mellan röntgensjuksköterskorna och akutteamet 

stärkas. Traumaövningen kan vara ett lämpligt tillfälle för att träna på dessa brister som 

uppkommer vid överlämningen av patienter till röntgen.  

 

Många röntgensjuksköterskor upplevde att det ibland brukar komma mycket folk med 

akutteam till akutröntgen och att många av dessa inte behövs för traumaundersökningen. Det 

är bland annat allmäntjänstgöring (AT) och specialisttjänstgöring (ST) läkare som får 

undervisning på plats. Resultat av detta gör att det blir mycket folk på manöverrummet vilket 

resultera i mycket prat och andra störningsmoment som påverkar röntgensjuksköterskornas 

arbetsmiljö negativ. Det kan också öka risken för att röntgensjuksköterskorna begår misstag 

eftersom det blir svårare för dem att tänka klart. För att röntgensjuksköterskorna ska få en 

bättre arbetsmiljö och för patientsäkerheten är det viktigt att man minskar antal människor till 

manöverrummet så att endast de som behövs för undersökningen är där. Självklart är det 
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viktigt att AT och ST läkare ska få tillfälle till inlärning men det ska inte ske på 

röntgensjuksköterskornas och patientens bekostnad. Som förslag är det att man ska ta 

undervisningstillfället efter undersökningen är genomförd, eller att man kan minska antalet 

AT och ST läkare i manöverrummet och bara tillåta ett fåtal åt gången.  

 

Wisborg, Brattebø, Brattebø & Brinchmann-Hansen (2006) talar om hur brister i 

kommunikation och ledarskap kan leda till att traumavården blir ineffektiv även om 

personalen har god kompetens. Även Blocker et al., (2013) menar att 

kommunikationsproblem är ett frekvent förekommande hinder inom traumavården. Detta 

styrks av Cohen et al., (2018) som hävdar att bristande kommunikation, koordination och 

planering föder riskfyllda situationer. Röntgensjuksköterskorna på akutröntgen lyfte att de 

upplever kommunikationsproblem i form av att de får otydliga direktiv när det gäller 

traumakörning. Som exempel på detta tog en röntgensjuksköterska upp att läkarna först kan 

vilja ha en undersökning och sedan, när röntgensjuksköterskan redan gett kontrast, ångra sig 

och vilja ha en annan undersökning. Det framkom även att röntgensjuksköterskorna upplevde 

att det inte alltid är tydligt vem som är traumaledare och vem de ska vända sig till när de 

behöver vägledning. När de inte får tydlig information om vad de ska göra och heller inte vet 

vem de ska fråga så komplicerar det röntgensjuksköterskornas arbete och det kan bli en fara 

även för patienten. Här behövs bättre framförhållning och planering samt tydligare 

instruktioner och ledarskap. Hultin, Jacobsson, Brulin & Hägerstam (2016) lyfter betydelsen 

av att traumaledare och medarbetare ska utbildas i att använda olika 

kommunikationsstrategier för att åstadkomma ett bättre lagarbete. Traumaledare bör även få 

ledarskapsutbildning.  

 

Både i kommunikationen kring patienten och under traumaövningarna upplever 

röntgensjuksköterskorna att de är lite bortglömda och att det är för lite fokus på röntgen. För 

att traumaunderökningen ska bli bättre så är det en nödvändighet att röntgen och 

röntgenpersonalen involveras mer. Detta i och med att röntgen har en vital roll när det gäller 

att fastställa patientens skador och därmed säkra att patienten får rätt vård. Blocker et al., 

(2013) skriver att 33 % av hinder som sker under traumaomhändertagande sker i samband 

med röntgen. Det finns alltså otroligt potential att förbättra traumaomhändertagande genom 

att satsa mer på att förbättra flödet i röntgenfasen. Röntgen behöver få mer fokus under 

traumaövningarna. Det kan i sin tur leda till att röntgen involveras mer i all kommunikation 

som rör traumaomhändertagande och därmed kan antalet hinder minskas avsevärt. 
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”Det kan gå mycket som är fel” svarar röntgensjuksköterska E på frågan om vad som kan gå 

fel vid undersökningen. Det fanns hinder som uppstod på grund av både tekniska och 

mänskliga faktorer som ledde till försenade undersökningar och frustration. Bland de tekniska 

felen nämndes apparatfel, problem med kontrastinjektorn och fullt i hårddiskminnet på CT-

kameran. Kontrastinjektorn var något som de allra flesta röntgensköterskor tog upp. I en 

studie av Hilbert et al., (2007) konstaterades att tekniska problem med kontrastinjektorn var 

huvudorsaken till att undersökningar blev försenade. För att minska risken för tekniska fel 

lyfter Blocker et al., (2013) att utrustning som ofta tenderar att ha bristande funktionsförmåga 

regelbundet bör kontrolleras och bytas ut. På så sätt så kan man identifiera tekniska fel i 

förväg istället för i ett kritiskt skede samt minska antalet förseningar och spara viktiga 

minuter. Kontrastinjektorn bör förslagsvis kontrolleras oftare eftersom den frekvent ger 

upphov till hinder. En sak till som röntgensjuksköterskorna tog upp som teknisk fel är kanske 

snarare ett mänskligt fel, att det är fullt i minne på hårddisken på CT-kameran eftersom ingen 

raderat i minnet för att göra plats för nya bilder. Detta är ett exempel på dålig planering och 

bristfälliga rutiner och inte etiskt försvarbart att undersökningen fördröjs till följd av det. I 

värsta fall kan det leda till att patienten får betala med sitt liv på grund av mänskligt slarv. Det 

nämndes även att det ibland saknas material på labbet och det har inte fyllts på eller ligger 

inte material på rätt plats. Detta är något som i enlighet med Shohed et al., (2014) skulle 

kunna kallas för ett misslyckande att koordinera rätt utrustning i rätt tid och på rätt plats. 

Blocker et al., (2013) föreslår att man kan förbättra koordinationen av material genom att 

använda checklistor.  

 

Röntgensjuksköterskans roll 

Stressen är något som är omöjligt att undvika vid omhändertagande av traumapatienter. Något 

som orsakar ytterligare stress är barn, säger en av röntgensjuksköterskorna. Enligt henne är 

det inte så vanligt att traumapatienten är barn men när det väl är barn som kommer på trauma 

så är det en extra stressfaktor eftersom då är hon rädd att göra fel. Röntgensjuksköterskor 

uttrycker att de ibland känner att stressen gör sig påmind efter själva undersökningen genom 

symtom som trötthet och utmattning. Stress är individuellt, men flera av 

röntgensjuksköterskorna är överens om att de tenderar att bli mera fokuserade och 

organisatoriska vid ett traumalarm som utlöser stress. Ibland händer det att teknisk utrustning 

krånglar vilket också kan ge stresspåslag. För att undvika fel som sker på grund av att teknisk 
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utrustning krånglar i en kritisk situation ska den regelbundet kontrolleras vilket också Blocker 

et al., (2013) tar upp.  

 

Catchpole et al., (2014), pratar om betydelse av lagarbete inom traumavården. 

Röntgensjuksköterskor lyfter också hur viktigt det är med lagarbete att man kommunicera 

med varandra och hjälps åt så mycket det går. De tar upp hur de ibland samarbetar med 

personalen på CT-labbet med elektiva undersökningar när akutröntgen blir överbelastade och 

att en god kommunikation ligger till grund för att samarbetet fungerar bra. Detta är ett tydligt 

exempel på hur samspelet mellan lagarbete och kommunikation kan medföra positiva effekter 

såsom ett smidigare arbetsflöde och smart problemlösning. Utöver detta måste 

röntgensjuksköterskorna vara bra på att göra anpassningar när oförutsedda situationer uppstår. 

Det kan handla om att göra ombokningar i schemat eller att flytta patienten till ett annat labb 

om så behövs. En god anpassningsförmåga ersätter dock inte behovet av god planering och 

möjlighet till förberedelse. Därför är det viktigt att tänka ett steg längre hela tiden samt ha en 

ständig kommunikation och förståelse som sträcker sig över yrkesgränserna. Där är det av 

yttersta vikt att alla, även röntgenpersonalen, involveras.  

 

Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte valdes semistrukturerade intervjuer som metod. En kvalitativ 

metod ansågs lämplig för studien eftersom upplevelser kan vara svårt att fånga i en kvantitativ 

studie med riktade frågor och förvalda svarsalternativ. Sex respondenter valdes till studien 

och alla arbetade som röntgensjuksköterskor på ett medelstort sjukhus med tillgång till CT-

apparat och traumateam. Fem av intervjuerna genomfördes på plats på sjukhuset och en 

gjordes via telefon. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant. Fördelar 

med att göra intervju på plats var att interaktionen med respondenterna kunde ske mer 

naturlig. Det var lättare att ställa följdfrågor och även få ut mer detaljerade svar än vid 

telefonintervju. Fysiskt möte är alltså att föredra men telefonintervju kan användas som ett 

komplement för att få mer data. Telefonintervju har fördelen att det är lättare att boka in en tid 

och det ställer lägre krav på tillgänglig lokal.  

 

Resultaten i studien stämmer väl överens med andra studier som har gjorts i samma område. 

Några exempel på studier med liknande resultat är Blocker et al., (2013), Shouhed et al., 

(2014), Catchpole et al., (2014) och Wisborg, Brattebø, Brattebø, & Brinchmann-Hansen 

(2006). Eftersom alla intervjuer utfördes på ett och samma sjukhus går det inte säkert att säga 



 31 

att resultaten är tillämpliga även för andra sjukhus av liknande storlek och utformning. 

Upplevelser är trots allt individuella även om de kan beskriva ett generellt fenomen. Det är 

dock troligt, i och med att studiens resultat överensstämmer med andra studier inom ämnet, att 

liknande resultat hade fåtts även om studien hade genomförts på ett annat sjukhus. Studiens 

resultat är, om än inte i sin helhet, överförbara på andra liknande sjukhus med tillgång till 

traumateam och CT-apparat. Sjukhusen står inför samma utmaningar med koordination, 

kommunikation och ledarskap men de interna kulturerna kan skilja sig och göra att de kommit 

olika långt vad det gäller att hantera utmaningarna.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Författaren följde alla regler och riktlinjer kring anonymitet och konfidentialitet av deltagarna 

och sjukhus. Deltagarna som valdes för studien fick information om studiens syfte både i 

skriftlig (Bilaga 1) och muntlig form. De informerades om att deltagande är frivilligt och att 

de närsomhelst kunde välja att avbryta. För att säkra deltagarnas anonymitet användes 

kodnamn i form av bokstäver när de citerades i studiens resultat.  

 

Förslag till vidare studier 

Det finns studier som har gjorts om omhändertagande av traumapatient på akuten men väldigt 

få som fokuserat på röntgens roll i det hela. Det behövs studier som kan fokusera mer på 

röntgensjuksköterskornas roll och upplevelser i situationer som uppstår i samband med 

traumaomhändertagande och som är förenade med risk för hinder.  

 

Några förslag för framtida studier inom ämnet: 

• Hur ser röntgensjuksköterskor på samarbetet med akuten och övrig personal i 

traumateam? Hur kan samarbetet stärkas? 

• Hur kan röntgen involveras mer i traumaomhändertagande? Vilken effekt kan det få 

för kvalitéten på traumavården? 

 

Slutsats 

Syfte med studien var att identifiera faktorer som kan förbättra kvalitet på CT-

traumaundersökningen och röntgensjuksköterskans roll i det hela. Under studiens resultat 

framkom att det finns ett behov av förbättring vad det gäller kommunikation och lagarbete. 

Det kan handla om allt från att direktiven och ledarskapet behöver blir tydligare till en ökad 
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förståelse över yrkesgränserna. Planering och förberedelse spelar också en viktig roll.  

Traumaövningarna föreslogs som ett redskap för att åstadkomma en sådan förbättring.  

 

I dagsläget så saknas dock ett fokus på röntgen under traumaövningarna samt i den dagliga 

dialogen kring patienten. Genom att involvera röntgen mer, både vad det gäller traumaövning 

och den dagliga kommunikationen, så kan antalet hinder i samband med 

traumaomhändertagande minskas. Det behövs även åtgärder för att göra 

röntgensjuksköterskornas arbetsmiljö mindre stökig. Genom att minska antal personer på 

manöverrummet under traumakörning kan man reducera risken för att 

röntgensjuksköterskorna begår misstag och på så sätt ökar patientsäkerheten.  

 

Det framkom även att det finns ett behov av bättre tillgänglighet och rutiner vad det gäller 

viktig utrustning. Bland annat behövs regelbundna kontroller av kontrastinjektorer och annan 

utrustning som ofta krånglar. Förutom det så behövs en bättre koordination av material, till 

exempel genom checklistor, för att säkerställa att inget nödvändigt material saknas i en kritisk 

situation. Slutligen kan ökad tillgänglighet till CT-apparat på akuten minska riskabla 

patienttransporter, spara viktig tid och göra traumavården mindre känslig för störningar.  
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BILAGA 1 

Informationsbrev 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

Ni är välkomna till intervjustudie om CT-trauma undersökning och röntgensjuksköterskans 

roll i vårdkedjan. Härmed tillfrågas du om du vill delta med dina värdefulla erfarenheter och 

kunskap för att bidra till studien om att förbättra kvaliteten på CT traumaundersökning.  

Ni kommer att tillfrågas före intervjun om ni vill fortsätta delta i studien. Den uppskattade 

intervjutiden är 15–20 minuter i avskilt rum på er arbetsplats. Det erhållna materialet kommer 

att behandlas konfidentiellt i enlighet med sekretesslagen (Offentlighets- och sekretesslag 

[OSL], SFS 2009:400). Det inspelade materialet låses in i skåp och får en anonymkod efter 

transkribering innan det sparas. I det sammanställda arbetet kommer inga personuppgifter 

eller sjukhuset namn att finnas med. Ni har även rätten att avbryta intervjun när ni vill och 

avsluta deltagandet utan anledning. 

Om ni vill delta i studien så kan ni nå mig via mail eller telefon. Om ni har frågor eller 

funderingar kring studiens syfte så hör av er till mig. 

Tack på förhand! 

Röntgensjuksköterskestudent  Handledare  

Ahmed Ali Hosseinzade    Caroline Lybeck 
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BILAGA 2 
 

Intervjufrågor                                                                           

  

1. Hur upplever du traumalarmet, din första tanke? 

2. Vad har ni för rutiner vid traumalarm?  

3. Flera traumer inblandade, hur tas beslut? 

4. Hur påverkar traumlarmet arbetsflödet? 

5. Vad gör ni för att förbättra arbetsflöde när trauma patienten anländer?  

6. Hur fungerar kommunikationen mellan olika professioner vid en trauma 

undersökning?  

7. Vad kan gå fel vid undersökningen? Vad gör ni då?  

8. Hur påverkar stressen ert arbete? Hur hanterar du stressen då? 

 

Är det något du vill tillägga? 
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