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SAMMANFATTNING 

Nyckelord: barnröntgen, patientinformation, röntgensjuksköterska, barnkonventionen 

Bakgrund: För röntgensjuksköterskor är det utmanande att informera barnpatienter utifrån 

barnkonventionens riktlinjer, som är svensk lag sedan 2020.  

Syfte: Syftet med denna enkätstudie var att ta reda på vilken patientinformation som 

röntgensjuksköterskan ansåg var viktig att ge till barnpatienter i samband med konventionell 

skelettröntgenundersökning samt vilka förutsättningar som var viktiga för att kunna tilldela 

den informationen. Ett ytterligare syfte var att ta reda på om röntgensjuksköterskan hade 

kännedom om barnkonventionen och dess betydelse i samband med barnröntgenundersökning 

samt om det fanns någon skillnad mellan röntgensjuksköterskor verksamma på sjukhus A och 

sjukhus B gällande deras uppfattning om information till barnpatienter.  

Metod: En empirisk kvantitativ enkätstudie genomfördes. Urvalet bestod av 

röntgensjuksköterskor med erfarenhet att utföra konventionella skelettundersökningar på barn. 

Totalt 35 enkäter analyserades.  

Resultat: Som viktigaste information valdes allmän strålsäkerhet och varför barnet ska 

ligga/sitta stilla. De viktigaste förutsättningarna för att ge information ansågs vara förberedda 

föräldrar, förberett röntgenlabb samt att vända sig till barnet vid samtal. Majoriteten svarade 

att röntgenmottagningarna inte erbjöd en barnanpassad miljö och instämde delvis till att 

kommunikationen skulle underlättas på ett barnanpassat labb. Röntgensjuksköterskorna 

instämmer till stor del att de har kännedom om barnkonventionens riktlinjer och att dessa har 

stor betydelse vid barnröntgenundersökningar. Ingen signifikant skillnad visades mellan 

sjukhusen. 

Slutsats: Respondenterna från sjukhusen enades om att viktigast att informera om var 

strålsäkerhet och vikten av att vara still. Röntgenmottagningarna ansågs inte ha en 

barnanpassad miljö. Röntgensjuksköterskornas kännedom om barnkonventionen behöver 

ständigt aktualiseras och diskuteras i vårdsammanhang.  

 

  



 
 

ABSTRACT 

Key words: pediatric radiography, access to information, radiographer, Convention on the 

Rights of the Child 

Background: It is challenging for radiographers to inform pediatric patients based on the 

guidelines of the Convention on the Rights of the Child (CRC), Swedish law since 2020.  

Purpose: The purpose was to find out what radiographers from two hospitals considered to be 

important information and conditions for providing it to pediatric patients undergoing x-ray 

examinations. The aim was also to investigate whether the radiographers carry knowledge of 

the CRC and its significance regarding child radiographs as well as to compare the perception 

of radiographers from hospital A and B on what information is of importance. 

Method: An empirical quantitative survey study was made.The sample included 

radiographers experienced in performing x-ray examinations of children. In total 35 surveys 

were analyzed.  

Results: Information about general radiation safety and why the patient should keep still was 

considered most important.  The main conditions for providing information were considered 

to be a prepared lab, prepared parents and paying attention to the child. The majority replied 

that radiology clinics did not offer a child-friendly environment. The radiographers broadly 

agree that they are aware of the CRC’s guidelines and that these are of great importance in x-

ray examinations. No significant difference was shown between the hospitals. 

Conclusion: Respondents agreed that informing pediatric patients about radiation safety and 

the importance of being still is most important. Radiology clinics were not considered to have 

a well-adapted environment. Radiographers’ knowledge of the CRC needs to be constantly 

updated. 
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BAKGRUND 
Röntgensjuksköterskans profession 

Röntgensjuksköterskans verksamhetsområden omfattar undersökningar och behandlingar av 

människan i livets olika skeden: det ofödda barnet, barn, ungdomar, vuxna och äldre samt i 

samband med rättsmedicinska undersökningar. Det ställs krav på bland annat 

självständighet, evidens, vetenskapligt förhållningssätt, mångkulturellt kunnande och 

professionellt ansvar. Röntgensjuksköterskans arbete har en etisk dimension och varje 

enskild röntgensjuksköterska har ett moraliskt ansvar för sina bedömningar och beslut. 

Röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod samlar Sveriges röntgensjuksköterskor till ett 

gemensamt professionellt förhållningssätt. Koden är en etisk vägledning vad gäller dennes 

ansvar och ger tydliga ställningstaganden för mänskliga rättigheter (Örnberg & Andersson, 

2012). 

Barnpatienter inom röntgensjuksköterskans profession 

Den yrkesetiska koden för röntgensjuksköterskor innehåller inte någon specifik riktlinje för 

hur barn ska bemötas, utan kodens riktlinjer gäller alla patienter oavsett ålder. Enligt koden 

ansvarar röntgensjuksköterskan, bland annat, för att ge information i samband med 

undersökningar och behandlingar och stödjer vårdtagaren inför fortsatta vårdhändelser. 

Koden ska vägleda och stimulera röntgensjuksköterskan i etiska resonemang och ge stöd åt 

etiska beslut i det dagliga arbetet (Örnberg & Eklund, 2008).  

Barnkonventionen  

Förenta Nationerna antog 1989 en konvention om barns rättigheter, även kallad 

barnkonventionen. Den innehåller bestämmelser om barns mänskliga rättigheter. 

Barnkonventionen är ett bindande avtal som uttrycker att barn är individer med egna 

rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Barn definieras som varje människa 

under 18 år. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar. Fyra av artiklarna innehåller 

grundläggande principer som alltid ska beaktas i frågor som rör barn, de fyra artiklarna är: 

Artikel 2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 

Artikel 3. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. 

Artikel 6. Alla barn har rätt till liv och utveckling. 

Artikel 12. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad (UNICEF, 

2019). 
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Barnkonventionens riktlinjer blev svensk lag den 1 januari 2020 och i 

sjukvårdssammanhang innebär detta, bland annat, att barn har rätt till information utifrån 

dess egna förutsättningar. Detta för att barnet ska kunna vara delaktig i undersökningen eller 

behandlingen. Barnkonventionen beskriver också barns rätt att avbryta en undersökning eller 

behandling för en paus eller för att återkomma vid ett senare tillfälle (Barnombudsmannen, 

2019).  

Betydelsen och värdet av information till barn i vårdsammanhang 

Både vårdpersonal och föräldrar kan uppleva en konflikt när det gäller att informera barn 

inför ett sjukhusbesök. Man vill inte väcka onödig oro hos barnet samtidigt som barnet ska 

ges möjligheten att förstå vad som ska hända i samband med undersökningen. När man ger 

barnpatienter information, ska man tänka på var de befinner sig i sin utveckling samt om 

barnet har tidigare erfarenhet av sjukhusvistelse (Hallström & Lindberg, 2015). Edwinson 

Månsson & Enskär (2008) menar att information om en undersökning ska beskrivas positivt, 

samt att man ska ge barnpatienter fullständig information inklusive vad som händer när 

undersökningen är avslutad. Författarna delar upp barnpatienter i fyra olika grupper 

beroende på deras ålder och utveckling.  

Småbarn (1–3 år) 

Enligt Edwinson Månsson & Enskär (2008), ska den grundläggande informationen om 

undersökning och behandling ges till barnets föräldrar. Genom att minska föräldrarnas oro 

och ängslan, minskar man risken att deras känslor påverkar barnet. Författarna menar att 

man gärna ska använda en docka för att visa hur undersökningen kommer att gå till, på så 

sätt kommer även de små barnen förstå vad som kommer att hända under undersökningens 

gång.  

Förskolebarn (4–6 år) 

I denna ålder har barnet lättare att förstå korta och enkla beskrivningar av hur 

undersökningen kommer att gå till. Här kan man också använda en docka som en “tredje 

person”. Förskolebarn har lättare att uttrycka sin ängslan och oro via någon annan, än att 

prata om sin egen person (Edwinson Månsson & Enskär, 2008).  

Skolbarn (7–12 år) 

Att informera skolbarn är lättare då de har lätt för att verbalisera sina känslor samt lättare att 

förstå varför undersökningen ska göras. Eftersom skolbarn är nyfikna och entusiastiska ska 

man utgå från att de vill veta mer när man ger dem information om hur undersökningen 



3 
 

kommer att gå till. Dockan kan användas för att visa de olika momenten men informationen 

ska vara individuell (Edwinson Månsson & Enskär, 2008). 

Tonåringar (13–16 (18) år) 

Tonåringar kan känna mer förtroende för vårdpersonalen om de försäkras om att 

undersökningen samt informationen kring den sker konfidentiellt. Enligt Edwinson Månsson 

& Enskär (2008) ska samtalet mellan vårdpersonal och tonåringar föras i form av en 

diskussion. Författarna påpekar att man ska anknyta diskussionen till verkligheten och kan 

till fördel använda medicinska ord som man kan förklara för tonåringar. Det kan vara svårt 

för tonåringar att uttrycka sina känslor när föräldrarna är med. Det är viktigt att 

vårdpersonalen respekterar tonåringens behov av integritet och informerar föräldrarna 

separat (Edwinson Månsson & Enskär, 2008).  

I en svensk intervjustudie (Runeson, Mårtensson & Enskär, 2007) tillfrågades 23 

barnpatienter, uppdelade i två olika åldersgrupper (6-8 år respektive 9-11 år) vårdade på 

dagvårdsavdelning angående deras kännedom om de diagnostiska undersökningar de 

genomgått. Studiens resultat visade att majoriteten av barnen hade väldigt lite eller ingen 

kunskap om varför de skulle genomgå undersökningen och hur den skulle gå till. I den yngre 

åldersgruppen var de fler som inte hade kunskap om vad som skulle hända. Detta tror man 

beror på att informationen kom från olika källor och olika personer. Barnpatienterna kände 

sig inte heller tillräckligt delaktiga (Runeson, et al., 2007).  

Den joniserande strålningens effekter på barn 

Resultatet av en amerikansk observationsstudie från 2013 tyder på att det finns en ökad risk 

att drabbas av olika cancerformer om man som barn genomgår en röntgenundersökning, det 

vill säga, utsätts för joniserande strålning. En datortomografisk undersökning av buk, rygg 

och bröst ger en betydligt högre risk att utveckla cancer jämfört med konventionella 

skelettundersökningar eller datortomografiska undersökningar av andra organ. Enligt denna 

studie, löper flickor en större risk att utveckla cancer efter en radiologisk undersökning 

jämfört vad pojkar gör. Ju yngre barnet är desto större är risken (Miglioretti et al., 2013). 

Föräldrar och vårdnadshavare kan ha frågor och funderingar kring risker som en radiologisk 

undersökning kan medföra för deras barns hälsa. Det är viktigt för röntgenpersonalen att 

kunna diskutera risker kontra nytta med barnpatientens anhöriga på ett tydligt och förståeligt 

sätt (Guillerman, 2014). 
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Konventionell skelettröntgenundersökning  

Konventionell röntgenundersökning förekommer främst vid undersökning av skelettet, på så 

vis kan man diagnostisera frakturer, luxationer, tumörer, en del reumatiska sjukdomar, 

förkalkningar, degenerativa förändringar samt medfödda missbildningar. Vissa 

konventionella skelettundersökningar kräver att patienten står, medan andra kräver att 

patienten ligger eller sitter. Variationen i undersökningsmetoder beror på patientens tillstånd 

samt på vad det är för typ av undersökning. Som regel, tas röntgenbilder i frontalplan och 

sidoplan men vanligt är också att röntgensjuksköterskan behöver ta bilder i 

snedprojektioner. På barnpatienter brukar man undersöka även den friska extremiteten som 

jämförelse (Almås, Stubberud & Grøneth, 2011). Radiologisk utredning av rörelseorganen 

hos barn orsakas oftast av trauma, men även infektion, missbildningar och dysplasier är 

vanliga frågeställningar. Den primära modaliteten för att undersöka barn är konventionell 

röntgen (Aspelin & Petterson, 2008). 

En svensk kvalitativ intervjustudie från 2012 inkluderade 32 barn i åldrarna från 3 till 15 år 

som kom till röntgenmottagningen på grund av misstänkt fraktur. Björkman med kollegor 

(2012) undersökte barnens upplevelser av röntgenundersökningen och kom fram till att 

barnen var rädda och oroliga för olika saker beroende på deras ålder. De yngre barnen 

uttryckte rädsla och oro kring själva undersökningen medan de äldre barnen var mest oroliga 

för undersökningens resultat. Studien påvisar att det finns skillnader mellan barn i olika 

åldersgrupper. Exempelvis föredrar de flesta yngre barnen att ha sina föräldrar med sig inne 

på ett röntgenlabb medan de flesta tonåringar föredrar att vara ensamma på labbet med 

endast röntgenpersonal (Björkman et al., 2012).  

Information till barnpatienter inne på röntgenlabbet 

Att utföra en konventionell skelettundersökning på barn kan vara en utmaning eftersom barn 

inte alltid kan samarbeta på samma sätt som vuxna. Barnpatienter kan vara svårundersökta 

dels på grund av smärta och oro de bär på vid sjukhusvistelse och dels på grund av att de 

inte alltid förstår vad som händer dem. För att minska ångesten är det viktigt att 

röntgensjuksköterskan förklarar vad patienten ska göra och hur undersökningen går till. 

Detta för att ge patienten möjlighet att lita på personalen och på så sätt minska rädslan och 

eventuella fobier för framtida röntgenundersökningar (Björkman et al., 2012). Vid en 

röntgenundersökning kan barnet känna en rädsla för en okänd miljö och omgivning. Rädslan 

kan bero på negativa minnen från tidigare behandling eller undersökning på sjukhuset 

(Rocha, Marche & von Bayer, 2009). På grund av barnets upplevda ångest eller obehag kan 
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kortsiktiga konsekvenser uppstå och påverka röntgenundersökningen t.ex. ovilja att 

samarbeta, rädsla och smärta (Alexander, 2012). För att kunna kommunicera med ett barn 

som är både oroligt och smärtpåverkat behöver röntgenpersonal få träning och utbildning 

kring barnens utveckling och pediatrisk vård (Björkman, Golsäter & Enskär, 2014). I en 

brittisk studie intervjuades 32 barn kring deras uppfattning om informationen de fick i 

samband med en röntgenundersökning. Studiens resultat visade att majoriteten av barnen i 

denna studie menade att de inte hade varit oroliga om de visste vad som skulle hända dem 

under undersökningens gång. Barnpatienterna beskrev att de fick information om 

undersökningen i andra hand, d.v.s. genom sina föräldrar vilket fick dem att känna sig 

mindre delaktiga (Bray, Appleton & Sharpe, 2019).  

Den information som röntgensjuksköterskan ger barnpatienten ska öka dess förståelse och 

trygghet samt minska ångest och oro (Lambert & Glacken, 2012). I mötet med barn ingår 

även kroppsspråket som barn lätt läser av, det är därför viktigt att personalen tänker på sitt 

kroppsspråk när de kommunicerar med barnpatienter under undersökningen (Johansson, 

2013). Salmela, Aronen & Salanterä (2011) påpekar att det är viktigt att barnet har sina 

föräldrars närvaro vid undersökningen för att bidra till en trygg miljö för barnet.  

Forskning visar att föräldrar inte bör delta på ett sätt som får barnets trygghet till föräldrarna 

att påverkas på ett negativt sätt (Karlsson, Galvin & Darcy, 2019). Om en förälder förväntas 

hålla i barnet i samband med medicinska procedurer, menar Schechter et al. (2007) att om 

föräldrarna inte vill eller inte kan bidra med detta så ska det respekteras. Dock bör 

föräldrarna vara närvarande under proceduren. Todres, Galvin & Holloway, (2009) menar 

att hur föräldrarna involveras i den medicinska proceduren får inte störa barnets känsla av 

samhörighet och anknytning till föräldrarna. 

Miljö, förberedelser och säkerhet 

Traditionellt sett är sjukhusmiljön klinisk och opersonlig men det pågår en viss förändring i 

försök att göra sjukhuslokaler mer hemlika samtidigt som det inte ger avkall på 

hygienrutiner och funktionalitet. Genom att använda färgglad dekor, intressanta former och 

leksaker kan man göra sjukhusmiljön trevligare för barnpatienter (Hallström et al., 2015). 

Andra metoder, exempelvis, lek eller musik har beprövats i olika vårdsammanhang. Enligt 

Barry, O’Callaghan, Wheeler och Grocke (2010) kan musik distrahera barnpatienter från 

upplevelser av smärta eller oro i samband med röntgenundersökningar eller 

strålbehandlingar. En annan studie visar att sjuksköterskor med vita arbetskläder ökar nivån 



6 
 

av oro hos barn, jämfört med mötet med sjuksköterskor som bär färgglada kläder. Vita 

arbetskläder förmedlar professionalism, auktoritet och makt (Roohafza et al., 2009).  

Winskill & Andrews (2008) lyfter fram den positiva effekten av s.k. “distraktionslådor” 

(distraction boxes) fyllda med diverse leksaker och föremål som kan minska barnets oro 

inför undersökningen. Distraktionslådorna har, enligt studien, visat sig vara effektiva icke-

farmakologiska medel mot smärta och oro.  

Forskare från American Roentgen Ray Society ger rekommendationer kring dosreducering 

och bildoptimering. De belyser bland annat vikten av förberedelser av labbet inför barnets 

ankomst. I dessa förberedelser ingår bland annat distraktioner, videoprojektorer med 

barnvänliga teman på labbets väggar och tak, användandet av musik, sång och leksaker. 

Röntgensjuksköterskan kan engagera barnets föräldrar och uppmana dem att prata med 

barnet från manöverrummet eller läsa högt för dem. Med hjälp av dessa distraktioner och 

förberedelser sparar man tid under vilken barnet behöver befinna sig i 

undersökningsrummet. Detta leder även till minskad risk för onödiga rörelser vilket annars 

skulle leda till omtag av bilder och onödig stråldos (Strauss et al. 2010).  

Röntgensjuksköterskan har också enligt sin yrkesetiska kod ett ansvar gentemot vårdtagaren 

att minimera stråldosen vid undersökningar och behandlingar (Örnberg & Eklund, 2008).  

ALARA är ett begrepp som används inom radiologi och radiografi och står för “As Low As 

Reasonably Achievable” och innebär att röntgensjuksköterskan ska göra sitt bästa för att ge 

patienten minsta möjliga stråldos med hänsyn till ekonomiska och sociala faktorer samtidigt 

som röntgenbilder ska vara av tillräckligt bra kvalitet för att radiologen ska kunna tolka dem 

och kunna skriva utlåtande (Isaksson, 2011).   

Problemformulering 

Det är viktigt både ur patientsäkerhetsperspektiv och utifrån barnkonventionen att 

barnpatienter får information i samband med en röntgenundersökning. Under 

röntgensjuksköterskeutbildningen erhålls kunskap om patientinformation och dess betydelse 

eftersom det ingår i röntgensjuksköterskans kompetensområde och yrkesetiska kod. 

Uppfattningen är att det behövs mer kunskap specifikt kring information till barnpatienter i 

samband med skelettundersökningar. 
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Syfte 

Syftet med denna enkätstudie var att ta reda på vilken patientinformation som 

röntgensjuksköterskan ansåg var viktig att ge till barnpatienter i samband med konventionell 

skelettröntgenundersökning samt vilka förutsättningar som var viktiga för att kunna tilldela 

den informationen. Ett ytterligare syfte var att ta reda på om röntgensjuksköterskan hade 

kännedom om barnkonventionen och dess betydelse i samband med 

barnröntgenundersökning samt om det fanns någon skillnad mellan röntgensjuksköterskor 

verksamma på sjukhus A och sjukhus B gällande deras uppfattning om information till 

barnpatienter. 

Frågeställningar 

1. Vilken information anser röntgensjuksköterskan vara viktig vid konventionella 

skelettundersökningar av barnpatienter? 

2. Vilka förutsättningar för att ge informationen anser röntgensjuksköterskan vara viktig 

vid konventionella skelettundersökningar av barnpatienter? 

3. Har röntgensjuksköterskan kännedom om barnkonventionen och dess betydelse i 

samband med konventionella skelettundersökningar av barnpatienter? 

4. Finns det en skillnad mellan röntgensjuksköterskor på sjukhus A och B när det gäller 

deras uppfattning om information till barnpatienter som ska genomgå konventionella 

skelettundersökningar?  

 

METOD 
Design 

Studien är en empirisk kvantitativ enkätstudie med en deskriptiv design. 

Urval 

För att besvara syftet och frågeställningarna utfördes enkätstudien på två sjukhus för att få 

möjlighet att nå ut till många röntgensjuksköterskor. Ett konsekutivt urval gjordes med 

följande urvalskriterier: inklusionskriterierna bestod av röntgensjuksköterskor från sjukhus 

A och från sjukhus B. Röntgensjuksköterskorna förväntades ha erfarenhet av att utföra 

konventionell röntgen på barnpatienter i åldrarna mellan 0-18 år, med eller utan sällskap av 

sina föräldrar. Deltagarna i studien förväntades även att behärska det svenska språket i tal 

och skrift. Exklusionskriterier för urvalet omfattade de röntgensjuksköterskor som inte 
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arbetade med konventionella skelettundersökningar av barn, och som inte behärskade 

svenska i tal och skrift. 

På sjukhus A tillfrågades 16 anställda, varav 15 svar erhölls. På sjukhus B tillfrågades 32 

anställda, varav 20 svar erhölls. Av det totala antalet insamlade enkäter fanns det tre enkäter 

där vissa frågor inte var besvarade på ett korrekt sätt. De räknades dock inte som bortfall på 

grund av att majoriteten av frågorna var besvarade på ett korrekt sätt. De frågorna som var 

besvarade felaktigt eller ofullständigt räknades och redovisades som internt bortfall.  

Kontext  

Studien pågick under den tiden som pandemin Covid-19 ägde rum. Den genomfördes därför 

utifrån de förutsättningar och rutiner som Folkhälsomyndigheten beslutat. På grund av 

pandemin var ett stort antal personal sjukskrivna, vilket kan ha haft inverkan på antalet 

besvarade enkäter.  

Datainsamlingsmetod   

Studiens syften och frågeställningar besvarades med hjälp av en egenkonstruerad enkät 

(bilaga 1) som bifogats med ett informationsbrev (bilaga 2). Informationsbrevet förväntades 

att ge inblick i hur studien skulle gå till och varför den ansågs vara aktuell. Det fanns ingen 

färdig enkät som besvarade studiens syften, därför valdes en egenkonstruerad enkät. Denna 

metod som passar kvantitativa studier valdes för att kunna ställa mer exakta frågor 

(Henricson, 2014). Frågorna besvarades anonymt av röntgensjuksköterskor på de två 

respektive sjukhusen. Enkäten bestod av sju frågor med fasta svarsalternativ. Fråga 2 och 3 

hade även ett öppet svarsalternativ.  

Första frågan innehöll tre svarsalternativ på ordinalskala: 1 - dagligen, 2 - några gånger per 

vecka, 3 - några gånger per månad. Denna fråga förväntades att ge inblick i hur ofta 

respondenterna arbetar med barnpatienter för att närmare beskriva urvalet.  De följande två 

enkätfrågorna besvarades med svarsalternativ enligt ordinalskala. Enkätfråga 2 bestod av 

följande svarsalternativ:  

• allmän strålsäkerhet till barnet och föräldern,  

• varför strålskydd används,  

• att barnet har rätt till att avbryta/skjuta upp undersökningen,  

• varför barnet behöver ta av sig kläder vid vissa undersökningar,  

• varför det är viktigt att sitta/ligga alldeles stilla,  

• annat.  
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Det sistnämnda alternativet valdes för att ge deltagarna möjlighet att skriva egna svar utöver 

de svarsalternativen som fanns. Alternativen rangordnades mellan 1 och 5 där 1 motsvarade 

mest viktigt, 2 - mycket viktigt, 3 - viktigt, 4 - mindre viktigt och 5 - minst viktigt. Ett 

alternativ skulle lämnas tomt. Enkätfråga 3 gav åtta svarsalternativ:  

• att föräldrarna är förberedda och välinformerade,  

• att röntgenlabbet är förberett så att uppmärksamheten kan riktas till barnet,  

• att barnet kan distraheras med t.ex. musik, såpbubblor, filmer/telefonspel,  

• att personal bär färgade/mönstrade arbetskläder/blyförkläden,  

• att barnet får belöning (beröm eller leksaker) under och efter undersökning,  

• att prata om vardagliga samtalsämnen till exempel husdjur, syskon, intressen m.m.,  

• att vända sig till barnet vid samtal, 

• annat.  

Det sistnämnda alternativet valdes med samma avsikt som i föregående enkätfråga, 

nämligen att ge deltagarna möjlighet att skriva egna svar. Bland dessa skulle fem av 

alternativen rangordnas mellan 1 och 5 där 1 motsvarade mest viktigt, 2 - mycket viktigt, 3 - 

viktigt, 4 - mindre viktigt och 5 - minst viktigt. Tre alternativ skulle lämnas tomma. Dessa 

två frågor gav en beskrivning om vad röntgensjuksköterskor tyckte var viktigt att informera 

om och vilka förutsättningar som behövdes för att ge den informationen.  

De sista fyra frågorna i enkäten besvarades på ordinalskala med svarsalternativ i form av 

fyra möjliga svar: 1-stämmer inte alls, 2 - stämmer delvis, 3 - stämmer till stor del, 4 - 

stämmer helt och hållet. Dessa enkätfrågor lyfter fram röntgensjuksköterskans uppfattning 

om miljön på mottagningen och röntgenlabbet är barnanpassat, samt 

röntgensjuksköterskornas kännedom om barnkonventionen och dess betydelse i samband 

med barnröntgenundersökningar.  

Tillvägagångssätt 

En ansökan om att genomföra studien lämnades till och blev godkänd av verksamhetschefen 

på respektive sjukhus. Enkäterna delades ut på sjukhus A och sjukhus B till 

röntgensjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna. Deltagarna som fanns i tjänst 

informerades om den aktuella studien i samband med morgonmöten på 

röntgenavdelningarna på respektive sjukhus under vecka 14 (år 2020). På det ena sjukhuset 

delades enkäterna ut i pappersformat med tillhörande informationsbrev i personalens 

personliga postfack. På det andra sjukhuset delades pappersenkäter och informationsbrev ut 
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av enhetscheferna. En insamlingslåda för enkäterna placerades ut på röntgenavdelningen på 

de respektive sjukhusen. I mitten av vecka 15 påmindes personalen via cheferna på båda 

sjukhusen om möjligheten att delta i studien. Enkäterna samlades in två veckor efter att de 

delades ut. I början av vecka 16 samlades det in 24 enkäter totalt: 12 från sjukhus A och 12 

från sjukhus B.  

För att öka svarsfrekvensen förlängdes tiden för datainsamlingen ytterligare en vecka, d.v.s. 

den sammanlagda tiden blev tre veckor. På sjukhus A delades ytterligare enkäter ut direkt på 

plats. För att nå ut till fler verksamma på sjukhus B skapades en webbenkät i programmet 

Google Formulär. Länken till webbenkäten skickades till enhetscheferna som 

vidarebefordrade ut den till alla medarbetare. För att följa Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer skedde påminnelsen till sjukhus B via denna webbenkät. I samband med 

detta så blev det tekniskt svårt att konstruera enkätfrågorna 2 och 3 på samma sätt som i 

pappersformatet. Besvarade enkäter skickades in automatiskt och förblev anonyma. Det 

ledde till att ytterligare 11 enkäter samlades in: tre från sjukhus A och åtta från sjukhus B. 

Efter den förlängda insamlingsperioden svarade sammanlagt 15 röntgensjuksköterskor på 

sjukhus A, respektive 20 på sjukhus B på enkätfrågorna. Totalt 35 svar erhölls från 

urvalsgruppen.    

Forskningsetiska överväganden 

Denna studie utgick från de etiska principerna som är listade i Belmontrapporten 1974: 

principen om informerat samtycke, principen att göra gott och rättviseprincipen. Principen 

om informerat samtycke uppnåddes genom att garantera deltagarna anonymitet och 

frivillighet samt respektera alla deltagarnas beslut. Genom att enkäten var besvarad och 

inlämnad hade deltagaren lämnat samtycke till att delta i studien. Principen att göra gott 

tillämpades genom att deltagarna inte utsattes för några risker i samband med sitt deltagande 

i studien och att de kunde känna sig trygga med att delta i den aktuella studien. 

Rättviseprincipen uppnåddes genom att forskningsresultatet ska komma till nytta för 

röntgensjuksköterskor i deras framtida arbete med barnpatienter på röntgen (Henricson, 

2014). 

Bearbetning och Analys 

Efter att enkäterna samlades in presenterades resultatet med hjälp av tabeller, figurer, 

diagram och löpande text.  

Frågeställning 1 besvarades med enkätfråga 2.  
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Frågeställning 2 besvarades med enkätfrågorna 3, 4 och 5.  

Frågeställning 3 besvarades med enkätfråga 6 och 7. Dessa frågeställningar och demografisk 

data analyserades i form av deskriptiv statistik med hjälp av frekvens och 

frekvensfördelning.   

Frågeställning 4 som berör enkätfrågan 2 besvarades efter ett utfört Mann Whitney U-test i 

programmet SPSS (Statistical Package for Social Science). Mann Whitney U-test är ett icke-

parametriskt test som används när variabeln inte är normalfördelad samt när stickprovet n 

inte är stort (Ejlertsson, 2012). Testet genomfördes för att se om det fanns en signifikant 

skillnad mellan röntgensjuksköterskornas uppfattningar angående vilken information som är 

viktig att tilldela barnpatienter vid konventionella skelettundersökningar på respektive 

sjukhus. Signifikansnivån sattes till p <0,05.   

 

RESULTAT 
Bakgrundsdata 

Enkäten besvarades av 35 röntgensjuksköterskor: 15 verksamma vid sjukhus A och 20 

verksamma på sjukhus B. För att beskriva urvalet ställdes frågan “Hur ofta genomför du 

konventionella skelettundersökningar av barn?” Enligt bakgrundsdata i diagram 1 genomför 

fem av respondenterna dessa undersökningar på barn dagligen. Majoriteten, 22 

respondenter svarade att de utför skelettundersökningar på barn några gånger per vecka och 

åtta respondenter svarade att de utför dessa undersökningar några gånger i månaden. Svaren 

från respondenterna på sjukhus A och B skiljde sig inte markant från varandra.  

n=35 

Diagram 1. Hur ofta respondenterna genomför skelettundersökningar av barn (sjukhus A och B).  
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Vilken information anser röntgensjuksköterskan vara viktig vid konventionella 

skelettundersökningar av barnpatienter? 

Frågeställningen 1 besvarades med enkätsvaren från fråga 2 där respondenterna fick 

rangordna vilken information de ansåg vara viktig att tilldela barnpatienter vid 

konventionella skelettundersökningar utöver informationen om hur undersökningen går till. 

Resultatet för hur respondenterna från båda sjukhusen rangordnat information till 

barnpatienter vid konventionell röntgen på en skala från “mest” till “minst viktig” redovisas 

i sin helhet nedan i diagram 2. Följande sammanfattning av resultatet anger antalet 

respondenter som rangordnat respektive alternativ. Information om varför det är viktigt att 

ligga/sitta stilla ansågs vara “mest viktig” enligt 15 respondenter. Information om allmän 

strålsäkerhet ansåg 12 respondenter vara “mest viktig”. Nio respondenter) tyckte dock att 

information om allmän strålsäkerhet var bland det som var “minst viktigt” att berätta om i 

samband med skelettundersökning. Svarsalternativet som berör barnpatientens rätt att 

avbryta eller skjuta upp undersökningen bedömdes av nio respondenter som “minst viktig” 

och valdes in i denna kategori. Det öppna svarsalternativet annat lämnades blankt av 

majoriteten av respondenterna. Två respondenter skrev svar bredvid detta svarsalternativ. 

Det ena svaret var “Viktigast är att informera barnet och föräldern om hur undersökningen 

går till och vad som kommer att hända.” Respondenten skrev siffran 1 bredvid detta svar 

som motsvarade svarsalternativet “mest viktigt” (figur 2). Det andra svaret var “Varför 

undersökningen behöver göras” och rangordnades som “mindre viktigt” av respondenten. 

Det interna bortfallet på denna fråga bestod av två enkätsvar då de inte var korrekt ifyllda.

n=33  

Diagram 2. Röntgensjuksköterskors rangordning av information till barn och dess förälder i 

samband med konventionella skelettundersökning (sjukhus A och B). 
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Vilka förutsättningar för att ge informationen anser röntgensjuksköterskan vara viktig 

vid konventionella skelettundersökningar av barnpatienter? 

Frågeställningen om vilka förutsättningar som röntgensjuksköterskan anser vara viktiga för 

att ge informationen vid konventionella skelettundersökningar av barnpatienter besvarades 

av enkätsvaren från fråga 3, 4 och 5 och inkluderar svaren från sjukhus A och sjukhus B. 

Följande sammanfattning av resultatet anger antalet respondenter som rangordnat respektive 

alternativ. 

Vilka förutsättningar röntgensjuksköterskan anser är viktiga för att uppnå en trygg och 

patientsäker miljö. 

Resultatet för hur respondenterna rangordnat vilka alternativ som är viktigast för att på bästa 

sätt uppnå en trygg och patientsäker miljö för barnet redovisas i diagram 3. I huvudsak 

ansågs tre alternativ som “mest viktigt”. Alternativen väl förberedda föräldrar och att vända 

sig till barnet valdes av 11 respondenter vardera. Alternativet röntgenlabbet är förberett 

innan barnpatientens ankomst ansågs vara “mycket viktigt” enligt nio respondenter.  

Det som respondenterna ansåg vara de “minst viktiga” förutsättningarna var belöning till 

barnpatienter som valdes av nio respondenter och att barnet distraheras som valdes av 11 

respondenter. Det interna bortfallet på denna fråga bestod av en enkät då denna inte var 

korrekt ifylld av respondenten.  

n=34 

Diagram 3. Förutsättningar för att ge information till barnpatienter vid konventionella 

skelettundersökningar (sjukhus A och B). 
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Barnanpassad miljö på röntgenmottagningen 

Fråga 4 i enkäten var konstruerad i form av ett påstående “Miljön på min röntgenmottagning 

är anpassad till barnpatienter och underlättar mötet med barn”. Enligt diagram 4 nedan, 

svarade mer än hälften (21 respondenter från sjukhus A och B) att det “stämde delvis” att 

röntgenmottagningarna de arbetar på hade en barnanpassad miljö. Resterande, 14 

respondenter ansåg att miljön på deras röntgenmottagning “inte alls” var anpassad till 

barnpatienter. Ingen av de 35 respondenterna svarade med påståendet “stämmer till stor del” 

eller “stämmer helt och hållet”.  

n=35                            

Diagram 4.  Röntgensjuksköterskors uppfattning om miljön på röntgenmottagningen är anpassad till 

barnpatienter (sjukhus A och B). 
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    n=32 

Diagram 5. Röntgensjuksköterskors upplevelse av att ge information till barnpatienter på 

barnanpassat labb (sjukhus A och B). 

Har röntgensjuksköterskan kännedom om barnkonventionen och dess betydelse i 

samband med skelettundersökningar av barnpatienter? 

Resultatet för hur respondenterna svarade huruvida de har kännedom om barnkonventionen 

eller inte redovisas i figur 1 nedan. Följande sammanfattning av resultatet anger hur många 

procent av respondenterna som rangordnat respektive alternativ. Totalt svarade 35 

respondenter på denna enkätfråga. Följande sammanfattning av resultatet anger hur många 

procent av respondenterna som rangordnat respektive alternativ. Majoriteten av 

respondenterna vid de båda sjukhusen, 19 stycken (54 %), svarade att det ”stämmer till stor 

del” att de har kännedom om barnkonventionens riktlinjer. Mindre än en tredjedel, nio 

respondenter (26 %), svarade att det “stämmer delvis” att de hade kunskap om 

barnkonventionens riktlinjer.  

n=35 

Figur 1. Röntgensjuksköterskors kännedom om barnkonventionens riktlinjer (sjukhus A och B). 

Figur 2 nedan visar hur studiens deltagare ställde sig till påståendet “Jag anser att 

barnkonventionens riktlinjer har en stor betydelse i samband med 

barnröntgenundersökningar.” Samtliga 35 respondenter svarade på denna fråga. Majoriteten 
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(19 respondenter, 54 %) ansåg att påståendet “stämmer till stor del” och åtta respondenter 

(23 %) tyckte att påståendet endast “stämmer delvis”. Svarsalternativet stämmer inte alls 

valdes av sammanlagt fyra respondenter (11%) och lika många svarade att påståendet 

“stämmer helt och hållet”. 

n=35 

Figur 2. Betydelsen av barnkonventionens riktlinjer i samband med undersökningarna (sjukhus A 

och B). 
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från röntgensjuksköterskorna på sjukhus B (se tabell 3). 

Tabell 1. Mann Whitney U-test 
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Whitney U 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

A 14 16,86 236  
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B 19 17,11 325 

Total svarsfrekvens 33 
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DISKUSSION 
I studiens resultat framgår det att röntgensjuksköterskor verksamma på sjukhus A och 

sjukhus B hade relativt lika uppfattningar kring information och förutsättningar för att ge 

denna i samband med konventionella skelettundersökningar av barn. De ansåg att det var 

allra viktigast att förklara för barnpatienter varför de behövde sitta eller ligga stilla medan 

röntgensjuksköterskan tar bilder. Men även information kring allmän strålsäkerhet till 

barnpatienter och deras föräldrar ansågs vara bland viktigaste att tilldela. När det gäller 

förutsättningar för att ge information till barnpatienter var majoriteten av respondenterna 

överens om att förberedda och behjälpliga föräldrar, ett förberett röntgenlabb samt att vända 

sig till barnet vid samtal var avgörande förutsättningar för en lyckad kommunikation mellan 

röntgensjuksköterskan och barnpatienten. Merparten av studiens deltagare bedömde att 

deras röntgenmottagning inte erbjöd en barnanpassad miljö. De tyckte att det stämde delvis 

att kommunikationen med barnpatienter skulle underlättas om man genomförde 

undersökningar på ett barnanpassat labb.  

Majoriteten av röntgensjuksköterskorna ansåg att det stämde till stor del att de har 

kännedom om barnkonventionens riktlinjer, medan ett lägre antal svarade att det inte stämde 

alls. Respondenterna ansåg att barnkonventionen spelade en förhållandevis stor roll i 

samband med skelettundersökningar av barn. Resultatet av den statistiska analysen påvisade 

att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan sjukhus A och sjukhus B när det gäller 

deras uppfattning kring vilken information är mest viktigt att tilldela i samband med 

konventionella skelettundersökningar av barnpatienter. 

Resultatdiskussion 

Information till barn och/eller deras förälder 

Resultatet visade att majoriteten av röntgensjuksköterskorna bedömde att informationen till 

barnpatienten om att ligga/sitta still samt allmän strålsäkerhet var bland det som var mest 

viktig information. Detta resultat kan visa att röntgensjuksköterskan först och främst tar 

ansvar för att arbeta enligt ALARA-principen och därmed minska stråldosen till patienten 

och undvika omtag av bilder. Detta överensstämmer med den yrkesetiska kodens riktlinjer 

som säger, bland annat, att röntgensjuksköterskan har ett ansvar gentemot vårdtagaren att 

minimera stråldosen vid undersökningar och behandlingar (Örnberg & Eklund, 2008).  
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Röntgensjuksköterskan befinner sig ofta i stressiga arbetsförhållanden där tidspressen spelar 

roll och därför prioriteras den information som underlättar undersökningen och minskar 

strålningsdoser till patienten.  

Valet att prioritera information om allmän strålsäkerhet visar att röntgensjuksköterskorna 

som deltog i studien har bra kunskap om joniserande strålningens effekter på barn och är 

kompetenta i frågor gällande risker kontra nytta som skelettundersökningar medför. En 

relativt stor del av deras kollegor tyckte dock att det var minst viktigt att berätta om allmän 

strålsäkerhet. Detta går emot resultatet av tidigare studier som pekar på att föräldrar och 

vårdnadshavare kan ha frågor och funderingar kring risker som en radiologisk undersökning 

kan medföra för deras barns hälsa. Det är viktigt för röntgenpersonalen att kunna diskutera 

risker kontra nytta med barnpatientens anhöriga på ett tydligt och förståeligt sätt vilket 

framgår av den tidigare studien utförd av Guillerman (2014).  

Studiens resultat visade att cirka hälften av alla deltagare prioriterade svarsalternativet om 

barnets rätt att avbryta/skjuta upp undersökningen som mindre och minst viktigt. När 

röntgensjuksköterskan möter barnpatienter som är för små för att förstå sina egna rättigheter 

eller varför undersökningen behöver genomföras, uppstår ett etiskt dilemma då beslutet 

måste fattas utifrån både barnkonventionens riktlinjer och den yrkesetiska koden.  

Röntgensjuksköterskan kan möta etiska dilemman då rätt beslut ska fattas angående barnets 

rättighet att avbryta/skjuta upp undersökningen men också att undersökningen ska 

genomföras utifrån barnets bästa (Barnombudsmannen, 2019). 

Förutsättningar för att ge information och uppnå en trygg och patientsäker miljö för barnet 

I studiens resultat framgick det att majoriteten av respondenterna valde svarsalternativen att 

föräldrarna är förberedda, att röntgenlabbet är förberett samt att vända sig till barnet som 

mest viktiga bland åtta olika förutsättningar för att kunna ge information om den aktuella 

undersökningen. Föräldrarnas närvaro och engagemang har visat sig vara effektiva enligt 

tidigare studier. Salmela med medarbetare (2011) kom också fram till att det är viktigt att 

barnet har sina föräldrars närvaro vid undersökningen för att bidra till en trygg miljö för 

barnet. Föräldrar kan samarbeta med röntgenpersonalen på flera olika sätt vilket även har 

påvisats i tidigare vetenskapliga artiklar. Enligt rekommendationer från American Roentgen 

Ray Society, kan föräldrarna trösta barnet och hjälpa röntgensjuksköterskan genom att prata 

med barnet från manöverrummet eller läsa högt för sitt barn. Forskarna från American 

Roentgen Ray Society belyser även vikten av förberedelsen av röntgenlabbet innan 
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patientens ankomst (Strauss et al. 2010) vilket stämmer överens med den aktuella studiens 

resultat.  

En tredjedel av respondenterna tyckte att svarsalternativet att vända sig till barnet var mest 

viktigt. Som nämnts tidigare, påpekar Bray et al. (2019) att barnpatienter känner sig oroliga 

över att de ofta inte vet vad som ska hända dem under undersökningens gång samt att de inte 

känner sig tillräckligt delaktiga på grund av att information kommer från olika källor och 

olika personer.  

Valet av svarsalternativet att vända sig till barnet som en av de viktigaste förutsättningarna 

för att tilldela information till barnpatienten tyder på att röntgensjuksköterskorna är väl 

medvetna om att barnet ska känna sig både delaktig och mottaglig för information.  

Enligt Bray med kollegor (2019) kan barnpatienter uppleva onödig stress på grund av 

felaktiga föreställningar förknippade med undersökningen. Därför är det särskilt viktigt att 

röntgensjuksköterskan vänder sig till barnet vid samtal istället för bara dess föräldrar så att 

barnpatienten får möjlighet att ställa frågor.  

Röntgensjuksköterskorna som deltog i studien tyckte att det var mindre viktigt med 

mönstrade/färgade arbetskläder men som resultatet av studien från Iran påvisar (Roohafza 

et al., 2009), kan det vara bra med färggladare arbetskläder ur barnpatientens perspektiv. Det 

finns behov av ytterligare forskning kring denna fråga.   

Resultatet av denna studie visar att majoriteten av respondenterna svarade att distraktion av 

barnpatienter inte var en viktig förutsättning för kommunikation. Detta resultat 

överensstämmer inte med resultatet av studien utförd av Winskill & Andrews (2008) som 

belyste vikten av distraktionslådor som visade sig vara särskilt effektiva mot smärta och oro 

hos yngre patienter. Studiens deltagare instämde delvis till att röntgenmottagningen som de 

arbetade på var anpassad för barnpatienter. Det kan även tyda på att det inte fanns 

tillräckliga resurser på röntgenlabben för att kunna distrahera barnpatienter som är 

exempelvis rädda och smärtpåverkade. Enligt Edwinson Månsson & Enskär (2008), kan 

man med tillräckliga resurser exempelvis använda en docka för att visa för yngre 

barnpatienter hur undersökningen kommer att gå till.  

En annan bakomliggande orsak till valet av detta svarsalternativ i kategorin “minst viktigt” 

kan ha att göra med bristande utbildning kring pediatrisk vård och barns utveckling vilket 

även har påpekats i studien genomförd av Björkman, Golsäter & Enskär (2014).  

På frågan kring huruvida det är lättare att ge information på barnanpassade labb svarade 16 

röntgensjuksköterskor att det “stämmer delvis”. Ytterligare 11 respondenter tyckte att det 
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“stämmer till stor del” att det är lättare att ge information på ett labb anpassat för barn. 

Resultatet tyder på att det kan finnas ett samband mellan miljön på röntgenmottagningarna 

där respondenterna arbetar och deras syn på barnanpassade labb. Totalt 16 respondenter 

instämde delvis till att det är lättare att ge information till barnpatienter om undersökningen 

utförs på ett röntgenlabb specifikt anpassat för barn. Det kan tyda på ovana vid att arbeta på 

barnanpassade röntgenlabb och använda alla dess resurser, vilket kan förklara varför vissa 

respondenter inte valde att svara på frågan utan skrev egna svarsalternativ, såsom: “vet ej”, 

”har inget att jämföra med” och “svårt att svara på frågan för att det finns inget specifikt 

röntgenlabb anpassat för barn”.  

Röntgensjuksköterskans kännedom om barnkonventionen och dess betydelse i samband med 

skelettundersökningar av barnpatienter 

Majoriteten av respondenterna svarade att de till stor del hade kännedom om 

barnkonventionens riktlinjer. Däremot prioriterade endast ett fåtal röntgensjuksköterskor 

informationen om att barnet har en rättighet att avbryta/skjuta upp undersökningen som 

mest viktig. Det kan betyda att dessa respondenter antingen har ganska ytlig kännedom om 

barnkonventionens riktlinjer eller inte kan hålla sig till riktlinjerna av olika orsaker, bland 

annat tidsbrist.  

Studiens deltagare svarade väldigt lika på enkätfrågorna 6 och 7. Lika stort antal 

röntgensjuksköterskor (19 respondenter) ansåg att påståendena “Jag har kännedom om 

barnkonventionens riktlinjer” och “Jag anser att barnkonventionens riktlinjer har en stor 

betydelse i samband med barnröntgenundersökningar” stämmer till stor del.  Det kan 

indikera att respondenterna tillämpar barnkonventionens lagar och riktlinjer för den 

yrkesetiska koden i arbetet med barnpatienter på röntgen, vilket leder till att följande 

riktlinjer praktiseras:  

• röntgensjuksköterskan respekterar och skyddar individens integritet; 

• röntgensjuksköterskan respekterar individens rätt till självbestämmande; 

• och ger stöd i hans/hennes beslut (Örnberg & Eklund, 2008).  

Skillnad mellan röntgensjuksköterskor på sjukhus A och B när det gäller deras uppfattning 

om information till barnpatienter som ska genomgå skelettundersökningar 

Resultatet av Mann Whitney U-test visade att det inte fanns någon signifikant skillnad 

mellan svaren från röntgensjuksköterskor på sjukhus A och från sjukhus B. Detta resultat 

kan tolkas utifrån urvalet, som att röntgenmottagningarna på respektive sjukhus är 
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förhållandevis lika och att röntgenpersonalen arbetar under likartade förhållanden. Detta 

stärks även av det förhållandevis jämna antalet röntgensjuksköterskor från sjukhus A och B 

som svarade att de genomför skelettundersökningar av barn “några gånger per vecka”. 

Däremot var antalet insamlade enkäter olika på de två respektive sjukhusen vilket kunde ha 

haft påverkan på detta resultat. En annan viktig anledning till varför Mann Whitney U-test 

inte påvisade någon signifikant skillnad mellan svaren från sjukhus A och B var det låga 

antalet insamlade enkäter.  

Metoddiskussion 

Studiens fördelar 

Denna studie utfördes som en enkätstudie. Fördelarna med denna datainsamlingsmetod var 

att enkäterna kunde fyllas i av respondenterna anonymt utan någon interaktion eller 

påverkan från författarna. Med detta metodval kunde respondenterna fylla i enkäten när de 

själva föredrog att göra det inom den utsatta tiden för datainsamling. Då det inte fanns en 

färdig enkät som kunde besvara studiens frågeställningar och syfte, konstruerades 

enkätfrågorna av författarna. Fördelen med detta blev att det ställdes mer exakta frågor som 

gav svar på frågeställningarna. Öppet svarsalternativ till två av enkätfrågorna möjliggjorde 

att respondenterna kunde uttrycka sin åsikt ur eget perspektiv. Valet av enkätstudie som 

metod gav författarna möjlighet att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Studiens validitet tros vara relativt hög eftersom studien riktade sig till 

röntgensjuksköterskor som utför barnundersökningar relativt ofta där några gånger per 

vecka blev det genomsnittliga svaret. Resultatet av studien skulle kunna överföras till 

röntgensjuksköterskor från andra sjukhus förutsatt att de har erfarenhet av att genomföra 

skelettundersökningar på barnpatienter och gör det minst några gånger per vecka.  

Studiens nackdelar 

Nackdelarna med enkätstudien var att de angivna svaren inte kunde utvecklas och att 

följdfrågor inte kunde ställas (Henricson, 2014). Följdfrågor hade varit lämpligt att ställa vid 

frågan om kännedomen om barnkonventionens riktlinjer i förhållande till det höga antalet 

respondenter som prioriterade barnets rättighet att avbryta undersökning som lägre än andra 

alternativ. En intervjustudie hade passat bättre som metod för att analysera resultatet mer 

utförligt. Nackdelen med de egenkonstruerade frågorna visade sig vara interna bortfall i 

resultatet för några av frågorna. Detta kan förklaras med att enkäten inte var validerad innan 

den lämnades ut. De interna bortfallen kunde ha undvikits om enkäten testats inför studien 
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(Henricson, 2014). Studiens validitet kunde ha höjts om antalet besvarade enkäter varit 

högre samt om de interna bortfallen varit färre.  

Mann Whitney U-test valdes då det är lämpligt att använda när antalet deltagare är lågt samt 

när variabeln inte är normalfördelad vilket var fallet i den här studien (Ejlertsson, 2012). På 

frågeställningen om det fanns någon skillnad mellan sjukhus A och B visade resultatet att 

det inte var någon signifikant skillnad. Resultatet kan förklaras med att det var en homogen 

population där man inte kunde se någon skillnad, men det kan också bero på att 

deltagarantalet var för lågt för att kunna dra några slutsatser utifrån resultatet. Därmed kan 

resultatet för frågeställning 4 ha låg reliabilitet på grund av att de två grupperna som 

jämfördes var små. Enligt Polit & Beck (2017), kan det i en kvantitativ studie däremot vara 

adekvat med ett mindre urval om populationen är homogen. På sjukhus A erhölls 15 svar 

och på sjukhus B erhölls 20 svar, urvalet bestod av röntgensjuksköterskor som utför 

konventionella röntgenundersökningar på barn. Detta anser författarna vara en homogen 

population som försvarar det mindre urvalet eftersom majoriteten av respondenterna från 

båda sjukhusen svarade att de utför skelettundersökningar på barn några gånger per vecka. 

Förslag på vidare forskning 

För att få utförligare svar kring information till barnpatienter i samband med konventionella 

skelettundersökningar kan det vara lämpligt med en kvalitativ intervjustudie inom ämnet. En 

sådan studie skulle ge en fördjupning av hur röntgensjuksköterskor upplever arbetet med 

barnpatienter samt hur de ställer sig till barnkonventionens lagar. Det kan finnas behov av 

ytterligare och aktuell forskning som belyser skillnad mellan utförandet av 

skelettundersökningar på barn på ett vanligt röntgenlabb och ett speciellt barnanpassat labb. 

Sedan barnkonventionen blev lagstiftad kan det framöver medföra större krav på 

röntgenpersonal i arbetet med barnpatienter. Liknande studier skulle vara till klinisk 

relevans för röntgensjuksköterskor under utbildning för att öka kunskapen om hur 

barnpatienter ska bemötas i samband med röntgenundersökningar. 

Studien ur ett etiskt perspektiv 

Deltagandet i studien var frivilligt vilket även framgick ur informationsbrevet (bilaga 2). 

Anonymitet behölls även när webbenkäten infördes. Författarna blev tvungna att dela ut 

enkäter på plats för att nå ut till fler deltagare på grund av för låg svarsfrekvens, vilket 

utsatte deltagare för ett påverkat val. Detta går emot principen om ett informerat samtycke 

som är listad i Belmontrapporten 1974 och som handlar bland annat om att garantera 
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deltagarna anonymitet och frivillighet (Henricson, 2014). Det gäller även principen om att 

göra gott eftersom de berörda deltagarna kunde känna otrygghet kring sitt deltagande när 

enkäterna delades ut på plats av studiens författare. Rättviseprincipen uppfylldes genom 

valet av ämnet som kan vara till nytta för alla röntgensjuksköterskor som arbetar med 

barnundersökningar.   

Slutsats 

Röntgensjuksköterskor på de båda sjukhusen hade liknande åsikter kring vilken information 

de bedömde som viktig att tilldela barnpatienter i samband med konventionella 

skelettundersökningar. Information om varför det är viktigt att ligga/sitta stilla, samt allmän 

strålsäkerhet ansågs vara mycket viktig enligt studiens deltagare. Förutsättningar för att ge 

information till barnpatienter ansågs vara förberedda föräldrar, ett förberett röntgenlabb samt 

att vända sig till barnet vid samtal. Majoriteten av respondenterna bedömde att deras 

röntgenmottagning inte erbjöd en barnanpassad miljö, och instämde delvis till att 

kommunikationen med barnpatienter skulle underlättas om undersökningen utfördes på ett 

barnanpassat labb. Majoriteten av röntgensjuksköterskorna ansåg att det stämde till stor del 

att de har kännedom om barnkonventionens riktlinjer och att dessa har stor betydelse vid 

röntgenundersökningar av barn. Dock kan barnkonventionen aktualiseras och diskuteras i 

vårdsammanhang. 
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Bilaga 1. Enkät 

Kryssa i rutan som motsvarar ditt svar 

1. Hur ofta genomför du skelettundersökningar av barn? 
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☐ dagligen 

☐ några gånger per vecka 

☐ några gånger per månad   

2. Vilka av nedanstående alternativ tycker du är viktigast att ha med i 

information till barnet/förälder utöver information om hur undersökningen 

genomförs? Rangordna från 1-5, skriv en siffra framför påståendet. Där 1 är 

viktigast och 5 är minst viktig. 

☐ allmän strålsäkerhet till barnet och föräldern 

☐ varför strålskydd används 

☐ att barnet har rätt till att avbryta/skjuta upp undersökningen 

☐ varför barnet behöver ta av sig kläder vid vissa undersökningar 

☐ varför det är viktigt att sitta/ligga alldeles stilla  

☐ annat……………………………… 

3. Vilka av nedanstående alternativ tycker du är viktigast för att på bästa sätt 

uppnå en trygg och patientsäker miljö för barnet? Välj fem alternativ och 

rangordna dem från 1-5, där 1 är viktigast och 5 är minst viktigt. Skriv en siffra 

framför påståendet. 

☐ att föräldrarna är förberedda och välinformerade 

☐ att röntgenlabbet är förberett så att uppmärksamheten kan riktas till barnet 

☐ att barnet kan distraheras med t.ex. musik, såpbubblor, filmer/telefonspel 

☐ att personalen bär färgade/mönstrade arbetskläder/blyförkläden 

☐ att barnen får belöning (beröm eller leksaker) under och efter undersökning 

☐ att prata om vardagliga samtalsämnen t.ex. husdjur, syskon, intressen m.m. 

☐ att vända sig till barnet vid samtal  

☐ annat………………………… 

 

4. Miljön på min röntgenmottagning är anpassad till barnpatienter och 

underlättar mötet med barn. 



28 
 

☐ stämmer inte alls 

☐ stämmer delvis 

☐ stämmer till stor del 

☐ stämmer helt och hållet 

5. Jag upplever att det är lättare att ge information till barnpatienter om 

undersökningen utförs på ett röntgenlabb specifikt anpassat för barn.  

☐ stämmer inte alls 

☐ stämmer delvis 

☐ stämmer till stor del 

☐ stämmer helt och hållet  

6. Jag har kännedom om Barnkonventionens riktlinjer. 

☐ stämmer inte alls 

☐ stämmer delvis 

☐ stämmer till stor del 

☐ stämmer helt och hållet 

7. Jag anser att Barnkonventionens riktlinjer har en stor betydelse i samband med 

barnröntgenundersökningar. 

☐ stämmer inte alls 

☐ stämmer delvis 

☐ stämmer till stor del 

☐ stämmer helt och hållet 

 

 

 

Bilaga 2. Informationsbrev 



29 
 

 

Institutionen för kirurgiska vetenskaper 

Enheten för radiologi  

Informationsbrev 

En enkätstudie om röntgensjuksköterskans uppfattning om information och dess 

betydelse till barnpatienter som ska genomgå konventionell skelettröntgen 

Detta är en studie om vilken information röntgensjuksköterskor anser är viktig inför 

barnundersökningar på röntgenmottagningen och vilken betydelse denna information har. 

Härmed tillfrågas Du som röntgensjuksköterska om att delta i denna studie.  

Motivet till studien är att det finns väldigt lite beskrivet i litteratur om informationen till barn 

och dess betydelse i samband med röntgenundersökningar. 

Studien består av en enkät som tar cirka fem minuter att besvara. Enkäten delas ut och Du 

lämnar in Dina svar genom att lägga besvarad enkät i en märkt låda på avdelningen. Ditt 

deltagande är frivilligt och enkäten besvaras anonymt. Enkäten innehåller frågor om vad Du 

anser är viktigt i Din profession att tänka på vid information och kommunikation med 

barnpatienter. Genom att besvara enkäten samtycker du till att delta i denna studie. Den 

färdig ifyllda enkäten kommer förvaras inlåst och inga obehöriga kommer ha tillgång till 

den. Resultaten som presenteras i studien kommer inte kunna härledas till någon specifik 

individ.  

Hör av dig om Du har eventuella frågor eller om du är intresserad av resultatet av studien, se 

kontaktuppgifter nedan.  

 

 

Mitra Mehravaran 

Handledare, Röntgensjuksköterskeprogrammet 

Mitra.Mehravaran@radiol.uu.se 

018-6114762 

Emma Carlbring 

Student, Röntgensjuksköterskeprogrammet 

Emma.Carlbring.1610@student.uu.se     

076-3549291                   

 

Nina Åkerström 

Student, Röntgensjuksköterskeprogrammet 

Nina.Akerstrom.9881@student.uu.se 

072-7011104 
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