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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Hög kompetens hos röntgensjuksköterskorna är essentiellt för att upprätthålla 

hög patient- samt personalsäkerhet inom strålskydd. Ett flertal studier har undersökt 

röntgensjuksköterskans kunskap och behov av vidareutbildning ur olika aspekter. 

Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur röntgensjuksköterskor på två sjukhus upplevde 

sina kunskaper i strålsäkerhet, tillgång till skyddsutrustning och behovet av vidareutbildning.  

Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie med tio 

intervjuer. Analysen för studien gjordes i form av en kvalitativ innehållsanalys med en 

deduktiv form. 

Resultat: Resultaten av studien visade att det fanns skillnad mellan röntgensjuksköterskans 

säkerhetskunskap och hur rutiner efterlevdes på arbetsplatsen inom strålsäkerhetsområdet. 

Även om de flesta initialt uppskattade sin kunskap till god eller tillräcklig så fanns skillnader 

som till största delen grundades på vilket sjukhus informanten arbetade på. När det gällde 

grundläggande säkerhetsutrustning fanns det en skillnad mellan sjukhusen, både när det 

gällde tillgång och lättillgänglighet. Tillgången till vidareutbildning skilde sig också mellan 

sjukhusen.  

Slutsats: Röntgensjuksköterskors förmåga att arbeta patientsäkert ur strålskyddssynpunkt var 

sammankopplat med deras kunskap i strålsäkerhet och arbetsplatsens tillgång till 

strålningsförebyggande hjälpmedel. Studien visade på skillnader mellan de två 

röntgenavdelningar som undersöktes främst när det gällde tillgång på regelbunden utbildning 

inom strålsäkerhet och tillgången på strålförebyggande utrustning, men också användandet av 

utrustningen i det dagliga arbetet.  
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ABSTRACT 

Radiation safety within conventional radiography 

An interview study 

 

Background: The radiographers’ competences in the field of radiation protection is essential 

in ensuring a high standard of patient and staff safety. Several studies have examined various 

aspects effecting the radiographers’ knowledge and need for further training.  

Aim: The aim of this study was to investigate how radiographers from two hospitals 

experienced their knowledge of radiation safety, access to protective equipment and the need 

for further training. 

Method: The study was conducted as a qualitative semi-structured interview study with ten 

radiographers participating. The analysis for the study was done in the form of a qualitative 

content analysis using a deductive form. 

Results: The study found a difference between the radiographers’ knowledge in radiation 

safety and how radiation safety routines were performed. Although most initially estimated 

their knowledge to be good or sufficient, there were some differences, based on which 

hospital the radiographers’ worked at. When it came to basic safety equipment there where 

differences noted between the hospitals, both in terms of access and availability. The 

availability of continued education varied significantly between the two hospitals. 

Conclusion: The ability of radiographers to work patient-safe, from a radiation protection 

standpoint, is linked to their knowledge of radiation safety and the workplace's access to 

radiation protection equipment. The study showed differences between the two radiography 

departments that were examined. Differences were noted mainly in terms of access to 

continued radiation safety education, the availability of radiation protection equipment and 

the use of protective equipment in daily work. 
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BAKGRUND   

 

Joniserad strålning   

Det blev tidigt klart att den joniserade strålning som avges under en röntgenundersökning kan 

orsaka allvarliga skador. Den internationella strålskyddskommissionen (ICRP) bildades 1928, 

som ett svar på den ökade oron angående de effekter av joniserad strålning som hade 

observerats av det medicinska samfundet. ICRP har arbetat fram rekommendationer och 

riktlinjer för att minska risken för skador i samband med joniserad strålning (ICRP, 2021).   

Joniserad strålning kan orsaka skador på kroppens DNA eller andra delar av cellkärnan. Detta 

orsakas av jonisation av cellens atomer. Kroppen har ett intrikat system för att reparera 

skadade celler, men ibland sker skador som ger biologiska effekter. De skador som joniserad 

strålning kan orsaka delas upp i två olika grupper, deterministiska, de förutsägbara och 

stokastiska, de slumpmässiga. För deterministiska skador finns olika tröskelvärden. Till 

exempel kan det ses linsgrumling, håravfall och huderytem vid tröskeldos på ca 2-3 Gy. 

Celldöd som leder till att personen avlider kan ske redan vid 3-5 Gy. Stokastiska skador 

beräknas utifrån risk att drabbas. Risken att drabbas av cancer på grund av strålning är 

beroende både på ålder och vilken dos patienten har fått. Ökad risk för cancer har setts redan 

vid 100mGy. Risken för strålningsinducerad cancer anses ha ett linjärt samband med dos utan 

tröskelvärde (Axelsson, 2008).   

 

Strålning i samhället 

Bakgrundsstrålning, är den strålning vi får från rymden, jorden och vår egen kropp. Den 

varierar beroende på var man bor eftersom det varierar hur mycket naturligt radioaktiva 

ämnen som finns i marken. Snittdosen är på ca.1-2 millisievert (mSv) per år 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2020).    

Det finns studier som visar att även små mängder strålning under lång tid kan utgöra en ökad 

risk för cancer. I en multinationell retrospektiv kohortstudie av cancerdödlighet, 

genomförd på anställda vid kärnkraftverk i 15 olika länder med 407 391 deltagare, fanns en 

ökning av cancer på 1–2% för dem som arbetade på kärnkraftverk jämfört med övriga. Målet 
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med denna studie var att både ge exakta uppskattningar av en persons cancerrisk efter att ha 

utsatts för en låg dos joniserande strålning under lång tid och att möjliggöra bättre 

vetenskapliga baser för strålskyddsåtgärder (Cardis et al., 2006).      

 

Strålning i samband med röntgenundersökning 

I Sverige utfördes 2018: 5 990 932 radiologiska undersökningar, av dessa var 3 243 952 

konventionella röntgenundersökningar. Mellan 2005 och 2018 har antalet konventionella 

undersökningar minskat, medan antalet datortomografi (DT) undersökningar har ökat. Den 

totala kollektiva persondosen har under samma period ökat med 28%. Orsaken till den ökade 

stråldosen beror sannolikt på ökat antal DT undersökningar. Antalet konventionella 

undersökningar har minskat de senaste åren, trots detta utgör de en betydande del av totala 

antalet radiologiska undersökningar. En av de undersökningar som minskat mest är röntgen 

av ländrygg från 152 670 konventionella undersökningar 2005 till 67 545 konventionella 

undersökningar 2018. Det är en undersökning som i stor utsträckning har flyttats över till MR 

och DT (Almén & Jangland, 2020).  Barn mellan 0 och 15 år gjorde 328 872 konventionella 

röntgenundersökningar 2018. Detta innebär att ca. 75% av alla bilddiagnostiska 

undersökningar på barn görs på konventionell röntgen (Almén & Jangland, 2020). 

I en europeisk studie studerades vilka faktorer som påverkade antalet undersökningar och 

effektiv dos, redovisades att 76% av alla undersökningar är konventionell röntgen, de står för 

16% av den totala kollektiva stråldosen (Masjedi et al., 2019).  Medeldosen (mät i mSv) för 

en konventionell röntgenundersökning är 0.05-0.6 mSv  (Frank et al., 2012).    

I EU:s direktiv 2013/59/EURATOM paragraf 28 fastslås ” Inom sjukvården har viktiga 

tekniska och vetenskapliga framsteg lett till en märkbar ökning av patientexponeringen. Mot 

bakgrund av detta bör man i detta direktiv betona att medicinsk exponering måste vara 

berättigad, även när det gäller exponering av personer utan medicinska symptom, och stärka 

kraven på information till patienter, dokumentation och rapportering av doser från 

medicinska procedurer, användning av diagnostiska referensnivåer och tillgång till 

dosvisningsanordningar.” (2013/59/EURATOM).  
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Berättigande och strålskyddslagen 

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling beskriver nödvändigheten av att all 

bestrålning ska vara berättigad. Berättigandeprincipen innebär att undersökningen ger 

patienten en nytta som är större än den skada som den joniserade strålningen beräknas orsaka. 

Berättigandet för varje undersökning eller behandling ska vara bedömd på förhand innan 

undersökningen genomförs (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2018).  

I en frågeformulärstudie från 2012 utförd i England, bland radiologer och 

röntgensjuksköterskor som arbetade på fem National Health Service sjukhus i London, 

undersöktes vilka kriterier som användes för berättigande av undersökning. Största delen av 

de 105 som svarade var röntgensjuksköterskor. Majoriteten (98%) svarade att bedömning av 

berättigande för röntgenundersökningar ingick i deras dagliga arbete. Deltagare i studien fick 

bedöma den utbildning de hade fått för att kunna arbeta med berättigandebedömning av 

röntgenbilder. Majoriteten (77,8%) bedömde sin utbildning med en åtta, på en skala mellan 

ett och tio. Där ett var dålig eller ingen utbildning och tio adekvat utbildning. De viktigaste 

kriterierna för att göra berättigandebedömning var patientens hälsa, ålder och kön samt om 

det fanns andra alternativa undersökningar som använde mindre joniserad strålning eller 

ingen joniserad strålning.  De vanligaste anledningarna till att inte godkänna en undersökning 

var att undersökningen inte gav diagnostiskt resultat, att remissen inte var ifylld korrekt eller 

viktig information saknades och undersökning av fel patient (Koutalonis & Horrocks, 2012). 

Strålsäkerhetsmyndigheten har gett ut Strålsäkerhetsmyndighetens vägledningssamling 

SSMFS 2018:5. Lagtexten finns förklarad med tillämpning och definitioner “Av 3 kap. 1 § 

strålskyddslagen framgår det att det är förbjudet att bedriva en verksamhet med joniserande 

strålning som inte är berättigad. Berättigandebedömning av medicinska exponeringar kräver 

ett annat och mer detaljerat tillvägagångssätt än vad som gäller för exponering av 

arbetstagare och allmänhet.   

Berättigandebedömning vid medicinsk exponering sker på följande tre nivåer (prop. 

2017/18:94 s. 65).    

– På den första nivån bedöms om det är berättigat att använda strålning i vården.    
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– På nivå två bedöms om en specifik undersöknings- eller behandlingsmetod är berättigad för 

en viss frågeställning.    

– På nivå tre bedöms om exponeringen är berättigad utifrån patientens individuella 

förutsättningar. ”.   

När det gäller utbildning för arbetstagare finns det ett flertal paragrafer som rör 

röntgensjuksköterskan, vilket kan summeras i Kap 3.  7 §. “7 § Varje arbetstagare som deltar 

vid en medicinsk exponering ska ha den kompetens som behövs för att exponeringen ska 

kunna genomföras på ett från strålskyddssynpunkt tillfredsställande sätt.” (SSMFS 2018:5).  

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, ”Omfattningen av undersökningen och stråldos ska 

anpassas så att stråldosen blir så liten som rimligt möjligt, men samtidigt säkerställa att den 

önskade diagnostiska informationen erhålls.” (Larsson, 2015). Den yrkesetiska koden för 

röntgensjuksköterskor (2008) slås det fast att “Röntgensjuksköterskan ansvarar för att 

minimera stråldosen vid undersökningar och behandlingar.”.  

 

Dosreducering   

Spridd strålning från patienten är den största strålkällan för en röntgensjuksköterska under 

konventionell röntgen. Röntgensjuksköterskan kan minska sin egen stråldos genom använda 

olika typer av strålskyddande åtgärder. Minska patientens stråldos genom optimering, öka 

avstånd till strålkällan/patienten, använda personligt strålskydd, placera sig bakom mobila 

strålskydd och lämna rummet (Nortvedt & Gronseth, 2011; Axelsson, 2008).   

I enlighet med ALARA, As Low As Reasonably Achievable måste strålningsdosen hållas så 

låg som det är rimligt möjligt (Isaksson, 2019). I detta ingår att överväga vilka exponeringar 

som behövs och vilka parametrar som skall användas. Parametrar som patientens storlek och 

ålder påverkar optimeringen. Rätt använd dosautomatik bidrar till lägre stråldos. Under 

undersökningen är det viktigt att enbart ta bilder på det som efterfrågas, blända in och inte 

göra för många exponeringar. Komprimering av det undersökta området, är ett sätt att minska 

stråldos och få bättre bildkvalitet. Gonadskydd skall användas om gonaderna hamnar i eller 

precis intill strålfältet för män i fertil ålder. För kvinnor i fertil ålder skall det frågas om hon 
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är gravid. Vid graviditet kan det bli tal om att använda andra undersökningsmetoder, eller 

genomföra undersökningen med så liten stråldos som möjligt (Axelsson, 2008).    

 

Patientskydd  

Chaparian och medarbetare (2014) utförde i Iran en studie vars syfte var att kalkylera, med 

hjälp av ett Monte Carlo baserat dataprogram, för att jämföra den effektiva dosen och risken 

för dosinducerad cancer i gonader när olika projektioner användes. Användningen av 

dosreducerande tekniker som att välja lämplig positionering vid avbildning av buken, 

ländryggen och bäckenet kan minska den dos av joniserad strålning som patienten får. 

Placering av patienten i PA position jämfört med AP position ger en betydande dosreduktion 

för patienten vid undersökning av buk, ländrygg och bäcken. 

I Sverige, under år 2015, användes kompression vid 37-38% av alla undersökningar där 

kompression bör användas och hälften av alla undersökningar som kräver gonadskydd 

gjordes utan att de användes. Enligt 2014 års statistik frågades 64% av kvinnor i fertil ålder 

om deras graviditetsstatus innan en strålningsundersökning gjordes (Larsson, 2015).  

I en svensk studie beskrevs patienters och röntgensjuksköterskors upplevelse av två olika 

metoder att komprimera. Patienterna (45) fick svara på ett frågeformulär och 

röntgensjuksköterskorna (5) intervjuades. Alla patienter fick pröva på både 

självkomprimering och konventionell komprimering. Självkomprimering innebar att 

patienten själv komprimerade medan konventionell komprimering innebar att 

röntgensjuksköterskan skötte komprimeringen.  I studien bads patienterna att beskriva sin 

upplevelse av självkomprimering och konventionell komprimering. Majoriteten av 

patienterna föredrog självkomprimering. Patienterna kände sig involverade och i kontroll av 

sin vård. Oavsett komprimeringsmodell rapporterade patienterna komprimeringen som 

oproblematiskt. För konventionell komprimering ville patienterna ha ärlig information, att det 

innebar stort tryck över abdomen men bara för en kort stund. Självkomprimering var mer 

behaglig men informanterna var osäkra om de kunde skapa tillräckligt tryck och om de 

hanterade plattan korrekt. De oroade sig över om bilden skulle bli tillräckligt bra. 

Röntgensjuksköterskorna upplevde att den självkomprimerade tekniken var lättare och 

enklare att använda än den konventionella komprimeringstekniken. Vissa 
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röntgensjuksköterskor föredrog trots detta konventionell komprimering eftersom den 

upplevdes mer tillförlitlig och säker att använda då de hade bättre kontroll på 

komprimeringen. Anledningar till att inte komprimera som nämndes i studien var: tidsbrist 

och brist på ergonomi. Röntgensjuksköterskorna visste att anledningen till kompression var 

att minska stråldosen och öka kvalitén på bilden. De visste också om sitt ansvar att använda 

komprimering (Piippo-Huotari, 2020). 

 

Personalskydd  

I Irland genomfördes en enkätstudie där det undersöktes tillgången på lämpligt passande 

personliga skyddsförkläden och jackor för angiografisk och interventionell radiologipersonal 

(Cremen & McNulty, 2014). Studien visade att 43% av dem som svarade inte kände att det 

fanns rätt storlek på förkläden eller jackor på deras arbetsplats.   

I en enkätstudie utförd i Sydafrika på 108 röntgensjuksköterskor som arbetade med 

intervention, undersökte författarna tillgänglighet och användning av personlig 

skyddsutrustning. Data samlades in via ett webbformulär och 58 blev utvalda för en 

djupintervju och gruppintervjuer. Alla former av personlig skyddsutrustning användes 

inkonsekvent av 92,6% av deltagarna. Studien visade att det inte var sannolikt att deltagarna 

skulle använda skyddsutrustningen om den inte passade ordentligt, var svår att arbeta i eller 

om den inte var lätt att hitta (Rose & Rae, 2019). 

I en beskrivande enkätstudie, genomförd i USA på 412 vårdpersonal som arbetade med 

joniserade strålning, svarade majoriteten (55,8%) att de var oroliga över strålningens effekt 

på deras egen hälsa. I samma undersökning undersöktes hur många som använde olika typer 

av strålskydd, 50,8% bar alltid blyförkläde, 31,7% använde alltid thyroideaskydd och 88,6% 

bar alltid dosimeter. De i sammanhanget låga siffrorna kunde vara påverkade av att endast 

54% hade fått en formell utbildning om strålsäkerhet utanför sin arbetsplats och merparten av 

arbetsplatserna inte hade någon intern utbildning inom strålsäkerhet. Resultaten av denna 

studie pekade på behov att utveckla effektiv strålsäkerhetsutbildning med särskild 

uppmärksamhet åt områden inom hälso- och sjukvården där dålig säkerhetskunskap fanns 

(Jones & Mathieson, 2018).    
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I Sverige har arbetsgivaren ansvaret för att utbilda anställda som arbetar med strålning för att 

garantera säkra metoder på arbetsplatsen. De anställda som arbetar med strålning har ansvaret 

för att använda den säkerhetsutrustning som finns på deras arbetsplats och att använda rätt 

rutiner för att säkerställa säker användning av strålning (Isaksson, 2019).   

 

Röntgensjuksköterskans ansvar   

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade röntgensjuksköterskor (2019) ska 

röntgensjuksköterskor arbeta utifrån de fyra etiska grundprinciperna; principen om respekt 

för självbestämmande, principen att inte skada, principen att göra gott och rättviseprincipen.  

Den yrkesetiska koden för röntgensjuksköterskor lyder som följer: ”Röntgensjuksköterskan 

respekterar och skyddar individens integritet och värdighet samt lindrar obehag och smärta 

vid undersökningar och behandlingar.” (SFR, 2008, s.4).    

I Litauen 2017, genomfördes en enkätstudie av Vanckavičienė och medarbetare på fem olika 

universitetssjukhus med totalt 250 röntgensjuksköterskor och 147 radiologer. Studien gjorde 

en bedömning av röntgensjuksköterskors kompetens ur röntgensjuksköterskors och 

radiologers perspektiv. Deltagarna fick uppge hur de uppfattade sitt ansvar var fördelat. 

Resultatet var att 91,2% av röntgensjuksköterskorna tog ansvaret för att förbereda 

medicinteknisk utrustning, 89,6% av röntgensjuksköterskor ansåg sig ansvariga för att 

producera korrekta bilder och slutligen tog 82,8% av röntgensjuksköterskorna ansvar för att 

minimera strålningsdoser till sina patienter och annan personal (Vanckavičienė et al., 2017).   

 

Patientsäkerhetskultur är beroende av strålsäkerhetskunskap 

Strålsäkerhetsmyndigheten utvärderade 199 röntgenavdelningar runt om Sverige. Under 2014 

var det 50% av alla avdelningar vars arbete överensstämde med de rekommenderade rutiner 

som myndigheten beskrev. En av dessa rutiner var identifieringskontroller (Larsson, 2015).   

Tarkiainen et al. (2020) utförde en studie vars syfte var att beskriva och analysera incidenter 

relaterade till strålsäkerhet rapporterade i Finland. Mellan åren 2010 och 2017 rapporterades 
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det 293 säkerhetsincidenter från Finlands radiologiavdelningar. Inkluderingskriterier var 

strålsäkerhetsincidenter på radiologiavdelningar. Veterinär radiologi, radioterapi och 

nuklearmedicin var exkluderat. Konventionell röntgen stod för 27,6% av rapporterna. De 

vanligaste felen var relaterade till att  fel patient undersöktes (32%), inkorrekt utförd 

undersökning eller fel sida (30%), mänskligt fel eller kunskapsbrist (20%). Antalet onödiga 

strålningsexponeringar hos gravida kvinnor och barn befanns vara 4,4% respektive 5,5%. 

Att främja en patientsäkerhetskultur inom sjukvården är direkt relaterad till utbildningsnivån 

som en röntgensjuksköterska har, vilket framgick av en studie av 304 sjukvårdspersonal från 

27 sjukhus i Sydafrika (Swart, Pretorius & Klopper, 2015). Av de 304 inkomna 

frågeformulären, som alla kom från vårdavdelningar inom kirurgi, så var 149 sjuksköterskor 

och 155 utbildade i grundläggande hälso- och sjukvård. Denna studie visade att 51% av de 

med grundläggande hälso- och sjukvårdsutbildning bedömde det totala betyget om 

patientsäkerheten på sin avdelning som mycket bra, då däremot 51% 

av sjuksköterskorna ansåg det som bara acceptabelt. Denna statistik visade att med mer 

utbildning så fås en mer nyanserad bild av patientsäkerheten.  

England et al. (2016) vars enkätstudies syfte var att undersöka patientsäkerhetens plats i 

läroplanen på radiografutbildningar i Europa. Inbjudna att delta blev 54 lärosäten anslutna till 

Europen Federation of Radiographer Societies (EFRS), svarsfrekvensen var 61,1%. Samtliga 

tillfrågade lärosäten svarade att de lärde ut strålsäkerhet. I majoriteten av fallen (84,5%) på 

avancerad nivå (England et al., 2016). 

En enkätstudie genomfördes i Italien på 780 röntgensjuksköterskor. Syftet med studien var att 

utvärdera röntgensjuksköterskors grundläggande kunskap i strålsäkerhet och dosbedömning 

för radiologiska undersökningar. Bara 12,1% av deltagarna deltog regelbundet i 

strålskyddsutbildningar. Även om 90% av deltagarna tyckte sig ha tillräckliga kunskaper, så 

underskattade nästan alla stråldosen av de flesta radiologiska undersökningar. Nästan hälften 

av deltagare kunde inte skilja på stokastiska och deterministiska stråleffekter och trodde inte 

heller att ålder eller kön påverkade risken för strålningsinducerad cancer. De 

röntgensjuksköterskor som hade varit yrkesverksamma mindre än tre år hade större 

kunskaper än de som varit yrkesverksamma längre (Paolicchi et al., 2015).  

Zervides et al. (2020) undersökte strålsäkerhetskunskapen hos röntgensjuksköterskor på 

Cypern. Frågeformuläret med 22 multisvarsfrågor besvarades av 104 röntgensjuksköterskor. 
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Rent generellt var kunskapsnivån hög. De som hade arbetat över tio år hade högre 

medelpoäng än dem som hade arbetat mindre än ett år.  

Självskattning av röntgensjuksköterskors uppskattade nivå och kompetens gjordes i en svensk 

studie utförd 2012. Ett frågeformulär användes där deltagarna fick uppskatta sin nivå och 

kunskap från ett till tio. Det deltog 406 kliniskt arbetande röntgensjuksköterskor. Kvinnor var 

i majoritet och medelåldern var 47 år. Deltagarna delades in i fyra grupper beroende på hur 

länge de hade arbetat som röntgensjuksköterskor. Den akademiska nivån var högre hos dem 

som arbetat färre år. Alla grupperna uppskattade sin yrkesmässiga kompetens som hög.  Den 

uppskattade kompetensnivån var signifikant associerad med antal år i yrket för teknik och 

radiografiska processer men inte för omvårdnadsprocesser (Andersson et al., 2012).  

I Iran 2014, genomfördes en enkätstudie med målet att både granska röntgensjuksköterskans 

kunskap och undersöka en möjlig sociodemografi eller andra faktorer som kan bidra till deras 

kunskap. Studieenkäten distribuerades till 120 röntgensjuksköterskor i 35 

undervisningscentrum och privata medicinska avbildningscentrum i Iran. Den första delen av 

frågeformuläret samlade bakgrundsdata och den andra delen av frågeformuläret innehöll 17 

flervalsfrågor angående radiografiska bildparametrar och säkerhetsfrågor. I den univariata 

analysmodellen visade analyserad data: att en högre akademisk examen, ett högre 

betygspoäng, en akademisk arbetsplats och genomgått tidigare repetitionskurser eller kurser 

var signifikant associerade med högre kunskapspoäng. Faktorer som inte associerades med 

deltagarnas kunskapspoäng i studien var ålder, kön, tid från examen och arbetserfarenhet 

(Farajollahi et al., 2014).  

 

Vidareutbildning   

Strålsäkerhetskultur kombinerar vetenskap, etik, värdegrunder och erfarenhet. 

Strålsäkerhetskultur inkluderar principerna om berättigande, optimering och dosbegränsning 

men också delning av kompetens genom träning och utbildning (IRPA, 2014).  

I Finland 2016, genomfördes en kvalitativ studie, bestående av semistrukturerade 

gruppintervjuer med 15 röntgensjuksköterskor. Studien kartlade röntgensjuksköterskors 

uppfattning om deras yrkesmässiga rättigheter inom diagnostisk radiografi. Målet med denna 

studie var att öka förståelsen för yrkesetik i detta sammanhang och stödja 
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röntgensjuksköterskors etiska frågor i diagnostisk radiografi. I studien så menade 

röntgensjuksköterskorna att de hade rätt till vidareutbildning inom strålskydd. 

Röntgensjuksköterskorna kopplade samman rätten till utbildning med sitt etiska ansvar i sitt 

yrke. Vidareutbildning behövdes för att vara aktuell i ett yrke som löpande utvecklas. 

Röntgensjuksköterskor menade också att de hade en etisk rätt att få information och 

utbildning i användandet av ny utrustning eller arbetsrutiner (Matilainen et al., 2016).  

Europeiska unionen har tydliga direktiv när det gäller människor som arbetar med strålning. 

Röntgensjuksköterskor förväntas ha en hög kompetensnivå för att säkerställa patientens 

skydd under alla undersökningar som involverar strålning (2013/59/EURATOM).  

I Sverige följer röntgensjuksköterskor en yrkesetisk kod: ”Röntgensjuksköterskan tar ansvar 

för utvecklingen av sitt kunskapsområde baserat på erfarenhet och bevis.” (SFR, 2008, 

s.5). Denna etiska kod vittnar om att vidareutbildning/utveckling är en viktig del i 

röntgensjuksköterskans ansvar för att följa yrkesetisk kod inom sitt yrke.  

I Europa 2017 genomfördes en gemensam europeisk meta-etnografisk 

litteraturöversiktstudie. Syftet med studien var en komplett samarbetsöversikt av 

röntgensjuksköterskornas forskningsmaterial rörande fortsatt yrkesutveckling för att stödja 

användandet av European Federation of Radiographer Societies rekommendationer för 

professionell utveckling. Studien identifierade flera fokusområden som hinder för den vidare 

yrkesutbildningen för röntgensjuksköterskor. Dessa inkluderade skäl såsom ekonomisk 

påfrestning och brist på tid (Wareing et al., 2017).   

Enligt en kvalitativ studie av Stevens & Wade (2016) påtalade yrkesaktiva 

röntgensjuksköterskor vidareutbildning som en tillgång i sin professionella utveckling. Målet 

med denna studie var att samla en översikt över deltagarnas åsikter om vidareutbildning, 

identifiera hinder för vidareutbildning och hitta sätt att lösa dem. Röntgensjuksköterskorna 

identifierade ett behov av att ägna tid åt vidareutbildning på arbetstid eftersom de tror att 

bristen på dedikerad utbildningstid var ett av de största hindren för vidareutbildning. Av 

deltagarna tycker 80% att de inte fick tillräckligt med fortsatt professionell utveckling. Ett 

annat område som identifierats som ett hinder för vidareutbildning var brist på bemanning 

och därmed en ökad efterfrågan på att göra extra arbete (Stevens & Wade, 2016).   
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Problemformulering      

Under perioden 2005–2018 så ökade den kollektiva stråldosen som befolkningen utsatts för 

med cirka 30%, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (Kraftig, 2020). Strålning kan leda till både 

stokastiska och deterministiska skador (Isaksson, 2019). Det har visat sig att även små 

stråldoser över tid kan ge ökad risk för cancer, att det finns ett linjärt samband mellan stråldos 

och risken att utveckla cancer så det är av stor samhällsnytta att hålla personers ackumulerade 

stråldos låg (Cardis et al., 2006).  Ackumulerad stråldos är något som påverkar både 

röntgensjuksköterskor och patienter.  

Det är därför av stor vikt att strålsäkerhet ingår i röntgensjuksköterskans utbildning och att 

arbetsgivaren erbjuder relevant vidareutbildning och ser till att utrustning, resurser samt 

rutiner för att upprätthålla god strålsäkerhet finns.     

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur röntgensjuksköterskor på två sjukhus upplevde 

sina kunskaper i strålsäkerhet, behovet av vidareutbildning och tillgång till skyddsutrustning. 

 

METOD 

 

Design  

 

Studien genomfördes som en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie för att uppnå 

studiesyftet. 

 

Urval   

 

För att säkerställa att syftet med studien uppnåddes, valde författarna att använda ett 

strategiskt urval genom att använda inklusions och exklusionskriterier för att avgöra vem som 

skulle bli ombedd att delta i studien (Henricson & Billhult, 2018). Röntgensjuksköterskor 

som arbetade med konventionell röntgen på två sjukhus i mellersta Sverige tillfrågades. 

Tillstånd från medverkande röntgenavdelningar inhämtades från verksamhetschefer via e-
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mail. Efter kontaktades informanterna personligen på deras arbetsplats av författarna, 

samtidigt delades det ut information om studien. Författarna såg till att få ett varierat urval av 

åldrar, antal yrkesverksamma år som röntgensjuksköterska och olika utbildningsplatser. Detta 

för att få ett brett spektrum av erfarenheter och perspektiv.  

 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier för denna studie var följande:  

  

Inklusionskriterier:  

- Röntgensjuksköterskor som arbetade med konventionell röntgen.  

- Röntgensjuksköterskor från två olika röntgenavdelningar i Mellansverige.  

  

Exklusionskriterier:  

- Röntgensjuksköterskor som inte arbetade med konventionell röntgen. 

- Personal som inte är röntgensjuksköterskor.  

 

 

Bortfall 

Inget bortfall skedde, tio röntgensjuksköterskor tillfrågades muntligt initialt och samtliga 

deltog.  

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skulle ske via Zoom. Författarna upptäckte att det var svårt att genomföra 

då många var ovana att använda tekniken. Författarna valde därför att genomföra intervjuerna 

genom att informanten och en av författarna var på plats och den andra var med via Zoom. 

Det möjliggjorde också ett smittsäkert sätt att intervjua, under en period med Covid-19 

restriktioner.  

Data samlades in med hjälp av en intervju bestående av tre bakgrundsfrågor, fem 

semistrukturerade frågor och fyra sonderande frågor. Författarna fick möjlighet att ställa 

sonderande frågor till varje informant efter behov, beroende på varje informants svar. 

Intervjutekniken överensstämde med kvalitativ metod som möjliggjorde flexibilitet medan 
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data insamlades under datainsamlingen (Henricson & Billhult, 2018). Alla frågorna i 

intervjuguiden (Bilaga 3) utvecklades av författarna för att främja och stödja studiens syfte. 

Frågorna testades i en pilotintervju som inte inkluderades i studien. Pilotintervjun 

genomfördes för att minska risken för tekniskt misslyckande och för att säkerställa att 

intervjuprocessen var effektiv. Alla intervjuer spelades in via Zoom och via telefon för att 

minska risken för tekniska problem. Varje intervju som genomfördes transkriberades till en 

löpande text och analyserades av författarna. 

 

Tillvägagångsätt   

Innan studien påbörjades erhölls skriftligt samtycke från verksamhetscheferna för 

röntgenavdelningarna på två olika sjukhus. Totalt tio röntgensjuksköterskor kontaktades och 

fick via muntlig kontakt, förfrågan att vara med i studien. Samtliga fick även vid detta tillfälle 

en skriftlig förfrågan via ett informationsbrev (Bilaga 1) om studien.  I informationsbrevet 

framgick syftet med studien, hur genomförandet skulle ske samt att det skulle spelas in. 

Informanterna kunde därför i lugn och ro läsa igenom brevet och sedan bestämma sig om de 

ville vara med i studien eller inte. Samtycke erhölls både skriftligt med samtyckesblankett 

(Bilaga 2) och muntligt från alla informanterna. Deltagande var frivilligt och författarna gav 

informanten information om att den kunde lämna studien när som helst utan konsekvenser. 

Intervjuer genomfördes vid en tidpunkt som var lämplig för informanten. 

Dagen före varje intervju skickades en påminnelse via e-post till informanten. Informanten 

intervjuades i ett privat rum, fritt från distraktioner under hela intervjun. Båda författarna var 

närvarande under alla intervjuer, en fysiskt och en via internet med Zoom-applikationen. 

 

Bearbetning och analys 

Analysen för denna studie gjordes i form av en kvalitativ innehållsanalys. Författarna 

analyserade resultaten med en deduktiv ansats (Danielson, 2018). Transkriberingen 

genomfördes genom att båda författarna lyssnade flera gånger på varje intervju. En av 

författarna transkriberade intervjun och den andra kontrollyssnade sedan för att se att 

intervjun var korrekt återgiven. Alla transkriptioner gjordes för att inkludera allt, inklusive 
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skratt eller pauser. Intervjuerna placerades i en numrerad ordning för att säkerställa 

konfidentialitet. Efter att författarna läst texten flera gånger togs kategorier fram som byggde 

på studiens syfte.  Författarna arbetade tillsammans med detta och valde ut citat från 

intervjuerna som sedan kodades och sorterades in under lämplig underkategori.  Citat som 

författarna ville styrka sitt resultat med valdes ut (Danielson, 2018).   

 

Forskningsetiska överväganden 

Det finns fyra etiska principer som författarna har förhållit sig till. Principen om respekt för 

självbestämmande, principen att inte skada, principen att göra gott och rättviseprincipen 

(Nortvedt & Gronseth, 2011). Dessa principer bygger på Belmontrapporten (National 

Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, 

1979). 

Godkännande för studien erhölls först från verksamhetsscheferna vid båda sjukhusen innan 

någon informant kontaktades. Varje informant gav informerat samtycke och informanten 

kontaktades inte i onödan utanför studiens sammanhang. När det gäller principen om 

autonomi informerades varje informant om sin rätt att själva bestämma om de skulle delta. 

Författarna följde den etiska ramen som fanns i etikprövningslagen §13-§19 när studien 

planerades och kontakt skedde med informanterna. All information som samlades in från 

informanterna var konfidentiell. Den insamlade informationen kodades och ingen personlig 

information avslöjades genom denna studie. Författarna tog ansvar för att skydda 

informanterna och all information som samlades in. Informanterna avidentifierades genom att 

deras personliga uppgifter varken har använts under intervju, transkribering eller presentation 

av resultaten. Efter godkänt examensarbete kommer den inspelade informationen att raderas 

så att inga obehöriga kan få tillgång till den (Kjellström, 2018). 

 

RESULTAT   

Resultatet uppdelades i tre olika kategorier: kunskap i strålsäkerhet, behov av 

vidareutbildning och tillgång till skyddsutrustning. Detta överensstämde med studiens syfte. 
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Studien grundades på intervjuguiden som författarna tog fram (Bilaga 3) samt informanternas 

svar. Resultatet analyserades, delades upp i kategorier efter studiens syfte, underkategorier 

och koder. Kategorier, underkategorier och utvalda citat redovisades under resultat. Etiklagen 

har upprätthållits genom att informanternas konfidentialitet har garanterats. Deras namn har 

kodats som nummer och sjukhus namnen har kodats som bokstäver.  

Tabell 1.  Kategorier & underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Kunskap i strålsäkerhet Röntgensjuksköterskans egen skattning av 

kunskap i strålsäkerhet 

Vilken utrustning/ rutiner användes 

dagligen för att öka strålsäkerhet 

Tillfällen när röntgensjuksköterskan kände 

sig obekväm i strålskyddsammanhang 

 

Behov av vidareutbildning 

 

Arbetsgivarens prioritering 

Bristfälliga kunskaper 

 

Tillgång till skyddsutrustning Uppdaterat och adekvat skyddsutrustning 

Bristfällig och svårtillgänglig 

skyddsutrustning 

 

Studiens demografi 

Röntgensjuksköterskorna som ingick i studien hade en medelålder på 42 år och har varit 

yrkesverksamma som medel 12 år. De var utbildade på varierande utbildningsort/länder.  
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Kunskap i strålsäkerhet 
 

Denna kategori handlar om röntgensjuksköterskors kunskap i strålsäkerhet och innehåller tre 

underkategorier: 

- Röntgensjuksköterskans egen skattning av kunskap i strålsäkerhet 

- Vilken utrustning/ rutiner användes dagligen för att öka strålsäkerhet 

- Tillfällen när röntgensjuksköterskan kände sig obekväm i strålskyddsammanhang 

 
Röntgensjuksköterskans egen skattning av kunskap i strålsäkerhet 
 

Informanter beskrev sin kunskap på en nivå från otillräcklig till över medel. Flera påtalade att 

eftersom de var relativt nyutbildade så var kunskapen fortfarande aktuell från sin utbildning. 

Det var bara en informant som upplevde sin kunskap som otillräcklig.  

Resultaten visade att informanterna tillsammans hade en bred kunskap när det gäller vilken 

utrustning eller rutiner som skulle användas för att öka strålsäkerheten.  

När informanter talade om personalskydd nämndes olika typer av blyskärmar, att stänga 

dörren, att använda blyförkläde, att lämna röntgenrummet samt vikten av att använda 

avståndprincipen utöver eller i stället för att använda blyförkläde.  

För medföljande vid undersökningen talade informanterna om att de använde blykläder, 

thyroideaskydd och blyväggar som skydd för de personer som var tvungna att vara kvar i 

rummet vid undersökning. Informanterna påtalade att det är viktigt att påminna regelbundet 

om vikten av att använda strålreducerande utrustning. Att strålsäkerhet är en prioriterad del 

av deras arbetsuppgifter. De använde strålreducerande utrustning och rutiner för att skydda 

sig själv i sitt daglig arbete. De undvek att vara i röntgenrummet under exponering och kände 

till att hålla avstånd för att minska stråldosen. Var de tvungna att vara inne i rummet under 

exponering använde de personliga blyskydd.  

 

Utdrag från informanternas analyserade berättelser: 

 

“Ja, jag upplever att den är nog lite över ehm, över nivån som de andra är på.” (1) 
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“Jag upplever att jag har en bra kunskap om det i och med att jag nyss har gått utbildningen. 

Jag har mycket färskt därifrån. Eller, ah (paus) färskt och färskt. (skratt).  Ja, men för under 

utbildningen så tycker jag att vi fick ganska mycket utbildning inom det men ja det är lite 

glöms ju allt eftersom men ja... (skratt)” (4) 

“Eh, tillräckligt att bara ta bilder. Vi har av umm du vet vi är inte fysiker.” (3) 

“Mmmm, den är väll ganska bra tycker jag. Eh det är ju det vi skall hålla på med ganska 

mycket med strålsäkerhet.” (5) 

“Så vi uppdaterade inte vår information alls under dem tre åren. Så jag kände att jag 

tappade väldigt mycket. Nu när började här, jag försökte uppdatera mig lite så men ehh det 

är mycket jag har missat. (skratt) Jag känner mig inte helt 100 på strålsäkerhet.” (8) 

” ... det är jätteviktigt att påminna om vikten av att använda strålreducerande utrustning så 

mycket som möjligt.” ”För min egen del så är jag så lite i rummet som det bara är görbart i 

samband med att strålning finns.” (6) 

” Det är viktig med strålsäkerhet faktisk att man tar till vara allt som man har runt omkring 

sig.” (2) 

“Vi använder avstånd istället för bly. För det är ett sätt också.” (7) 

“Vi har blykläder som vi erbjuder föräldrarna...” (3)  

“Men dem som kommer med patienten försöker jag självklart att skydda.” (1)  

“Om det är anhöriga så ger man blykläder och blykrage.” (2)  

 
Vilken utrustning/rutiner användes dagligen för att öka strålsäkerhet 
 

Informanter besvarade frågan om vilken utrustning eller rutiner som användes dagligen för 

patienters strålsäkerhet.  Vid sjukhus A rapporterade informanter om användning av 

gonadskydd och dosoptimering. Informanter från sjukhus B rapporterade gonadskydd, 

dosoptimering, kompression, inbländning, ställde säkerhetsfrågor och kontrollerade att 

undersökningen var berättigad. Kompression ansågs vara viktigt och informanterna kände till 

att metoden både minskar stråldos samt ger en bättre bild. Metoden användes regelbundet på 

sjukhus B. På sjukhus A användes kompression inte alls, anledningar som påtalades var 
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tidsbrist och att det var en gammal metod som inte längre användes. Endast en av 

informanterna uppgav att det inte fanns något att göra för att skydda patienten från strålning.  

 

Utdrag från informanternas analyserade berättelser: 

 

”Frågar när patienten kommer in om personnummer såklart... frågar vilken, vad vi skall 

undersöka. Det händer att läkare skriver fel sida...” (7) 

” Sedan får vi anpassa dosen för patienten om de är smala eller stora eller ålder också, och 

om vi ska använda raster.” (8)  

“… till sist och syvende vi som har berättigandeprincipen ligger hos den sköterskan som 

faktisk ska göra undersökningen i samråd med radiolog naturligtvis.” (6) 

“Viktigast är att man bländar in och man tar bara de bilder som behövs.” (10) 

“Ja, komprimering är också en sak att minska strålningen.” (10) 

“Kompr…det här kompression eh det någonting som jag menar, jag tror det är, var en 

gammal metod.” (3) 

“Eh när det kommer till patienterna, det är inte så mycket jag kan göra för att skydda själva 

patienten från strålning för dem kommer få det.” (1) 

 

Tillfällen när röntgensjuksköterskan kände sig obekväm i strålskyddsammanhang 
 

Under intervjun ställdes frågan: Har du någonsin varit med om en situation där du känt dig 

obekväm med situationen på grund av okunskap om strålsäkerhet eller brist på utrustning 

eller att man inte har tagit hänsyn till strålsäkerhet? Att kollegor tog allt för många 

exponeringar i jakt på den perfekta bilden var något som flera på talade. Barn nämndes som 

en specifik grupp där informanterna kände obehag när för många exponeringar gjordes. 

Enligt informanter på sjukhus B saknades specifika barnprotokoll för vissa undersökningar i 

metodboken. Så vid osäkerhet vilka bilder som skulle tas skulle radiolog kontaktas, vilket 

inte alltid gjordes. Genomlysning var också något som nämndes av informanterna som ett 

område som skapade obehag. Informanter beskrev under intervjun oro för strålning både för 
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sin egen och patiens del. De upplevde att de saknade kunskap för att kunna informera och 

lugna patienten om strålsäkerheten under undersökningen. 

Slarv eller att informanter eller kollegor medvetet inte följde regler upplevdes också som ett 

obehag. Flera av de episoder som beskrevs härrörde från röntgen på avdelning. Det handlade 

om att inte skydda sig med blyvägg, blykläder eller inte använda avståndsprincipen eftersom 

det upplevdes viktigare att få bilden snabbt gjord. Det handlade om att övrig personal blev 

oskyddad, exponerad för röntgenstrålning. De fall som skedde på röntgenavdelningen var 

incidenter när kollegor exponerat medan informanten varit kvar i rummet. En av 

informanterna berättade att hen visste att den gjorde fel, men gjorde det ändå eftersom andra 

gjorde det.   

 

Utdrag från informanternas analyserade berättelser: 

 

”…och det är där med flera plåtar, man vill ta den där perfekta bilden och tänker inte på att 

man håller på att stråla medans man tar bilderna. …jag har sett flera som kanske röntgar lite 

för mycket för man vill ha en bra bild. ” (5) 

”Jag känner obehag hela tiden här, när vi tar allt för många projektioner. (skrattar) Men så 

har jag varit med om när en har den där (suckar), den där strålat så att den bara skriker den 

där kameran och ändå fortsatt…” (10) 

”Strålning specifikt barn, tycker jag att man skall självklart försöka minska strålningen till 

dem, så där kan jag tycka att det finns lite obehag när man inte har gått och kollat vilka 

bilder som radiologen vill att det skall tas……” (5) 

”Tidigt i min yrkeskarriär så assisterade vi nyutbildade radiologer, ehm inne på 

genomlysningslabb. Där man i vissa fall genomlyste väldigt, väldigt länge och där vi var 

tvungna att säga till flera gånger stå inte/håll inte på, släpp pedalen, sluta stråla.” (6) 

“...och det samma på vuxna ibland de har avancerade frågor angående om strålning, då jag 

känner mig det brist på den här undersökningen.” ”…vi försöker i första hand få patienten 

att känner sig trygg när vi gör det här, vår arbeta. Det är det är kommer det känslor till mig 

aaha den här undersökningen, det jag gjort den patienten, känner sig inte trygg.” (3) 
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” Eh, jo visst någon gång har jag struntade i det medvetet.” ”...då måsta jag kanske hålla i 

benen eller så samtidigt som jag exponera och jag har sett andra kollega också göra det 

vilket är fel. ”  (2) 

”Jaa, (skratt) jag har haft någon som tryckt på knappen när jag fortfarande var på väg ut ur 

undersökningsrummet.” (5) 

”...då kommer den andra radiologen och han tryckte genomlysning, alla de andra hade 

blyjacka men jag hade ingenting…” (9) 

”Jag hade önskat att vi fick mer information ändå om vilken stråldoser vi själva får som 

personal. Vi har haft dosimeter. Nu kommer vi inte ha dosimeter längre.” (4) 

 

Behov av vidareutbildning 

 

Denna kategori handlar om röntgensjuksköterskors upplevda behov av vidareutbildning inom 

strålsäkerhet samt tillgång till vidareutbildning inom strålsäkerhet på arbetsplatsen och 

innehåller två underkategorier: 

- Arbetsgivarens prioritering 

- Bristfälliga kunskaper 

 

Arbetsgivarens prioritering 
 

Det var en betydande skillnad i svaren på frågan om våra informanter fått tillgång till 

vidareutbildning inom strålskydd på sin arbetsplats. Av dem som arbetade på sjukhus B 

uppgav samtliga att de regelbundet (en gång om året) fått vidareutbildning inom strålskydd. 

På sjukhus A svarade majoriteten att de inte fått någon strålskyddsutbildning på sin 

arbetsplats och flera påpekade dessutom att de inte hört talas om att någon annan fått det 

heller. 

De informanter som berättade att de hade regelbunden arbetsplatsförlagd vidareutbildning 

upplevde att utbildning var något som prioriterades av deras arbetsgivare. De var positiva till 

den typen av utbildning de fått på sin arbetsplats. Arbetsplatserna erbjöd olika form av 

utbildningar. Det kunde vara föreläsningar, praktiska övningar och mätningar av stråldos.  
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Utdrag från informanternas analyserade berättelser: 

 

“Ja, vi har fått en föreläsning vet jag relativt nyligen som är en del utav den kompetensfredag 

vi har.” (4) 

“Ja, flera gånger.” “Jag har aldrig haft en arbetsgivare/arbetsplats som säger nej du får 

inte läsa det här. (skrattar) “(6)  

“Vi har haft föreläsningar, praktiska övningar, mätningar. Vi har fått ganska bra här.”(10) 

“Jag har aldrig hört att någon har vidareutbildade sig. (paus) Jag har ingen aning om det 

ens finns…” (2) 

 

Bristfälliga kunskaper 
  
Det framgick av informanterna att de upplevde att både dem själva och kollegor behövde 

vidareutbildning och den utbildning de fått ibland var på för låg nivå. 

De som hade arbetat länge hade större behov än de som arbetat kortare tid på sjukhus A.  

Behovet av vidareutbildning och repetition av kunskap upplevdes av informanterna, främst 

från sjukhus A. Informanterna talade både om sin egen, kollegors och remitterande läkares 

behov av utbildning. Informanterna kände ett behov av regelbunden utbildning för att ha 

tillräcklig kunskap. Större kunskap om stråldoser var något som flera informanter nämnde 

som en specifik kunskapsbrist.   

 

Utdrag från informanternas analyserade berättelser: 

 

“Jag önskar att vi hade fått mer strålskyddsutbildning, för mig är det uppenbart att många 

saknar kunskap inom det fältet.” ”Många av de här som är okunniga är de som har jobbat 

länge och har glömt hur det fungerar.”  (1) 

“Men (paus) annars jag önskar att jag ändå kunde lite mer om just stråldoser på patienter 

och så men det har jag önskat för att gå på kurs i. Så det är kanske på gång.” (4) 
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“Vi hade någon strålutbildning nu, men det var nog bara grundläggande strålutbildning. Jag 

har för mig att det inte var något om strålskyddssäkerhet, det tror jag inte.” (5) 

“Jag tycker att allra viktigast är att få det ändrat så att lära dem remitterande läkare om 

strålskydd, där är det mest brist.” (10) 

 

Tillgång till skyddsutrustning 

 

Denna kategori handlar om röntgensjuksköterskors upplevda tillgång till skyddsutrustning 
och innehåller två underkategorier: 

- Uppdaterat och adekvat skyddsutrustning 

- Bristfällig och svårtillgänglig skyddsutrustning 

 

Uppdaterat och adekvat skyddsutrustning 
 

Informanterna på sjukhus B rapporterade att det fanns tillräckligt med skyddsutrustning på 

deras arbetsplatser. De hade adekvat utrusning för de undersökningar som utfördes. Det som 

nämndes var blyskärmar, blykläder, blyväggar, blyfönster och kompression. En informant 

menade att även om det alltid fanns nya saker att köpa in så var det inte alltid att nyttan kunde 

motivera kostnaden. 

 

Utdrag från informanternas analyserade berättelser: 

 

”Det upplever jag faktiskt. Vi ju har blyskärmar, vi har ju blykläder, blyväggar, blyfönster...” 

”Arbetsgivarna tar det på allvar sen är det upp till oss om vi stänger dörren eller vi 

exponerar (skratt). Om vi håller på och dummar oss det är någonting helt annat.” (2) 

” Jag upplever att det finns tillräckligt strålskydd.” (6)  

”Kompression, används dagligen.” (5) 
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Bristfällig och svårtillgänglig skyddsutrustning 
 

Informanterna på sjukhus A upplevde att de inte hade tillgång till rätt skyddsutrustning. 

Utrustningen var gammal, utsliten och fanns inte alltid i rätt storlekar.  Det som saknades var: 

thyroideaskydd, blyvägg, röntgenvisir, kompression, blyglasögon och röntgenkläder som 

passade. På sjukhus A användes inte kompression. Informanter upplevde att deras önskemål 

om skyddsutrustning inte hörsammades av chefer.  

Viss utrustning fanns enbart på några labb annan utrustning saknades helt. Att utrustningen 

saknades på vissa labb och därmed inte var lättillgängligt, framgick av flera intervjuer. Det 

påpekades att var det inte lättillgängligt, så användes det inte. 

 

Utdrag från informanternas analyserade berättelser: 

 

” Våra röntgenförkläden är gamla och utslitna, ibland saknas thyroideaskydd, Är man lite 

större är det svårt att hitta röntgenförkläden som passar.” ” Jag bad min chef att beställa ett 

röntgenvisir... Det har inte köpts in, det var typ halvår sedan jag rekommenderade det.” (1) 

“Jag tror inte på alla labb. En del finns, en del finns inte.” (3) 

” Sen kompression använder man inte här på XX.” (8) 

“Men däremot är kompression för patienten någonting som jag tycker att vi generellt är 

ganska dåliga på här i XX och jag vet att det minskar patientstråldosen väldigt mycket. Det 

vet jag genom min utbildning och praktik på andra sjukhus. Men det tar tid och ofta att man 

är stressad och så skyndar man sig i stället. Då bli patientens stråldos lidande (skratt).” (4) 

”Ja det har nog hänt ibland. Ah, ibland hamnar man i situationer som utrustningen kanske 

inte är anpassad till eller vad man ska säga.”(4) 

”Ja, det finns men inte alltid lättillgängligt...” (4) 

“Ja, fast inte i alla labb. Jag tänker till exempel på de här blyglasen. De finns inte på alla 

labb och sen gonadskydd i olika storlekar för barn så där. Så måste man springa runt och 

leta efter det.” (8)  
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“På genomlysningslabbet har vi en skärm som man kan dra fram och den har jag lärt mig att 

komma ihåg. (skratt) Den, den är oftast gömd i hörn men man vet att det finns där så får man 

tänka på att plocka fram den.” ”Men ja det är mycket som finns som inte använts tyvärr.“ (4) 

 

DISKUSSION 
 

Resultaten av studien visade att det fanns skillnad mellan röntgensjuksköterskans 

säkerhetskunskap och hur rutiner efterlevdes på arbetsplatsen inom strålsäkerhetsområdet. 

Även om de flesta initialt uppskattade sin kunskap till god eller tillräcklig så fanns skillnader 

som till största delen grundades på vilket sjukhus informanten arbetade på. När det gällde 

grundläggande säkerhetsutrustning fanns det en skillnad mellan sjukhusen, både när det 

gällde tillgång och lättillgänglighet. Tillgången till vidareutbildning skilde sig också mellan 

sjukhusen. Majoriteten av de upplevda situationer, som informanterna upplevde som 

obehagliga handlade om bristande rutiner och bristande strålsäkerhetskunskap.  

 

Resultatdiskussion 

 

Kunskaper i strålsäkerhet 

 

Majoriteten av studiens informanter upplevde sina kunskaper i strålsäkerhet som goda eller 

tillräckliga. Det överensstämmer med tidigare resultat i studier med självskattning av 

strålsäkerhetskunskap hos röntgensjuksköterskor (Paolicchi et al., 2015; Andersson et al., 

2012). Författarna anser att strålsäkerhet var starkt sammanlänkad med att 

röntgensjuksköterskan har adekvat kunskap om strålsäkerhet och tillgång till 

strålningsreducerande utrustning både för sig själv och patient vilket även Jones & Mathieson 

(2018) studie visade. De som inte hade en formell utbildning eller inte fick 

strålskyddsutbildning på sin arbetsplats var oroliga över strålsäkerhet och använde inte 

strålskyddsutrustning på ett adekvat sett.  
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 I en beskrivande enkätstudie, genomförd i USA på 412 vårdpersonal som arbetade med 

joniserade strålning, svarade majoriteten (55,8%) att de var oroliga över strålningens effekt 

på deras egen hälsa. I samma undersökning undersöktes hur många som använde olika typer 

av strålskydd, 50,8% bar alltid blyförkläde, 31,7% använde alltid thyroideaskydd och 88,6% 

bar alltid dosimeter. De i sammanhanget låga siffrorna kunde vara påverkade av att endast 

54% hade fått en formell utbildning om strålsäkerhet utanför sin arbetsplats och merparten av 

arbetsplatserna inte hade någon intern utbildning inom strålsäkerhet. Resultaten av denna 

studie pekade på behov att utveckla effektiv strålsäkerhetsutbildning med särskild 

uppmärksamhet åt områden inom hälso- och sjukvården där dålig säkerhetskunskap fanns 

(Jones & Mathieson, 2018).    

Flera av informanterna nämnde, att de var relativt nyexaminerade och därmed hade aktuell 

kunskap om strålsäkerhet från sin grundutbildning. Enligt England et al. (2016) så ingick 

strålsäkerhet i läroplanen för samtliga röntgensjuksköterskeutbildningar som undersöktes i 

studien. En av dem som arbetat länge kände att hen inte hade tillräcklig kunskap för att kunna 

ge adekvata svar om strålsäkerhet till sina patienter. Informanten upplevde att hen därmed 

inte alltid kunde skapa trygghet för patienten under undersökningen. Författarna diskuterade 

om en möjlig anledning kan vara att röntgensjuksköterskor som har arbetat en längre tid kan 

ha en annan akademisk nivå på sin utbildning. I Paolicchi et al. (2015) studie framkom att 

röntgensjuksköterskor som hade varit yrkesverksamma mindre än tre år hade större 

kunskaper än de som varit yrkesverksamma längre. Röntgensjuksköterskor som arbetat 

kortare tid hade rent generellt en högre akademisk utbildning visade Andersson et al. 

(2012). Farajollahi et al. (2014) såg inget samband mellan kunskap och arbetade år eller ålder 

men kunde visa att högre akademisk nivå var en faktor som positivt ökade 

kunskapsnivån.  Författarna ansåg att bristande kunskap även kan ses som ett problem för 

patientsäkerheten eftersom patienten har rätt att bli informerad om undersökningens alla 

aspekter enligt EU:s direktiv 2013/59/EURATOM.  

Samtliga röntgensjuksköterskor från sjukhus B talade om vikten av kompression i sitt dagliga 

säkerhetsarbete för att minska strålningen till sina patienter och få en bättre bildkvalitet. Detta 

överensstämmer med vad Piippo-Huotari (2020) visade i sin studie att röntgensjuksköterskor 

kände till, att orsaken till kompression var att minska stråldosen och öka kvalitén på bilden. 

Författarna upplevde att denna säkerhetsrutin var prioriterad på sjukhus B och att tydliga 

rutiner fanns när den skulle användas. 
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På sjukhus A användes inte rutinen att komprimera. Orsaker som anfördes var att det var en 

gammal metod och att den inte användes på grund av tidsbrist. Enligt Piippo-Huotari (2020) 

var en anledning att inte använda kompression, en uppfattad tidsbrist. Studiens resultat 

överensstämmer med resultat från sjukhus A.  

Vikten av att undersökningen var berättigad och att ansvaret låg hos röntgensjuksköterskan 

som gjorde undersökningen nämndes av informanter från sjukhus B. Detta var i 

överensstämmelse med en studie av Koutalonis & Horrocks (2012). Studien visade att 

röntgensjuksköterskorna ansåg att berättigandebedömning ingick i deras dagliga arbete.  

Informanterna från sjukhus B berättade om användningen av säkerhetsfrågor, som en del av 

deras dagliga rutiner vid patientmöte. De kontrollerade personnummer, att rätt sida röntgades 

och att personen inte var gravid.  I en studie av Tarkiainen et al. (2020) som undersökte 

strålsäkerhetsincidenter, var de vanligaste felen inom konventionell röntgen att fel patient 

undersökes, onödiga strålningsexponeringar av gravida kvinnor och undersökning av fel sida.  

Författarna diskuterade varför informanterna från sjukhus A inte tog upp användandet av 

säkerhetsfrågor och berättigande under intervjuerna. En anledning kan vara att de inte såg 

detta som en del av strålsäkerhetsarbetet. En brist på strukturerat säkerhetstänkande kan bero 

på kunskapsbrist inom ämnet.  Swart, Pretorius & Klopper (2015) studie visade att med mer 

utbildning fick personal ett mer nyanserat tänkande runt patientsäkerhet. Informanterna på 

sjukhus A hade i stort sett inte fått någon strålsäkerhetsutbildning på sin arbetsplats medan 

informanterna på sjukhus B hade regelbunden strålsäkerhetsutbildning.  

Informanterna berättade om olika situationer när de kände sig obekväma med situationen. Att 

kollegor tog allt för många exponeringar i jakt på den perfekta bilden i stället för att avväga 

bildtagningen efter ALARA principen var något som flera informanter nämnde. Gibson & 

Davidson (2012) fann i sin studie att exposure creep var ett fenomen som fanns inom 

radiologi. I den australienska studien studerades ett fenomen som kallades exposure creep där 

patienter exponerades i onödan för högre strålningsdoser för att uppnå bättre bildkvalitet. 

Syftet med studien var att utvärdera röntgensjuksköterskors dosexponeringar för att uppskatta 

om exposure creep fanns, samt undersöka om det fanns några åtgärder som kunde stoppa 

eller motverka fenomenet. Efter att ha granskat exponeringsindexet för 

lungröntgenundersökningar hos 17 678 intensivvårds- och 69 377 akutmottagningspatienter 

under en 29-månadersperiod, kunde forskarna fastställa att exponeringsindex verkligen hade 

ökat betydligt på intensivvården över tid och därmed hade studien bevisat förekomst av 



32 
 

exposure creep (Gibson & Davidson, 2012). Författarna diskuterade olika orsaker till 

exposure creep. Finns det inte tillräcklig kunskap om strålsäkerhet kan det vara svårt att 

förstå vikten av vissa rutiner och regler. Med saknad kunskap om optimering och dålig 

förståelse för vilka doser olika undersökningar ger, är det lättare att exponera en ny bild utan 

en tanke på ackumulerad stråldos.  I Paolicchi et al. (2015) studie kunde nästan hälften av 

röntgensjuksköterskorna inte identifiera olika riskfaktorer hos patienterna som ökade risken 

för cancer. Majoriteten av deltagarna tyckte sig ha tillräckliga kunskaper trots detta så 

underskattade nästan alla stråldosen av de flesta radiologiska undersökningar. 

Informanter från båda sjukhusen berättade om situationer där kollegor eller dem själva valde 

att inte följa regler. Det handlade om att inte skydda sig med personliga blyskydd eller 

använda avståndsprincipen. Jones & Mathieson (2018) studie visade att endast 50,8% bar 

alltid blyförkläde. Denna typ av incident hände oftast när röntgen skedde uppe på avdelning, 

vilket kan bero på att tillgången på strålskyddsutrustning är begränsad eller att det upplevs 

krångligt att ta med röntgenförkläde. Rose & Rae (2019) visade med sin studie att 92,6 % av 

all skyddsutrustning användes inkonsekvent. Anledningar till att inte använda den var att det 

var svårt att arbeta i eller om det inte lätt att hitta. En annan situation som informanterna 

berättade om var när en kollega tryckte på exponera medan informanten var inne i 

röntgenrummet. I en finsk studie där säkerhetsincidenter undersöktes på röntgenavdelningar 

var resultatet att 20% av alla incidenter berodde på mänskligt fel eller kunskapsbrister 

(Tarkiainen et al., 2020). 

Resultatet av både författarnas studie och Jones & Mathieson (2018) studie visade att det 

fanns en oro hos röntgensjuksköterskor när det gäller strålningens effekter. Några informanter 

beskrev sin oro för strålning både för sin egen och patienters del. De upplevde att de saknade 

kunskap för att kunna informera och lugna patienten om strålsäkerheten under 

undersökningen och hade även en oro för sin egen säkerhet.  

 

Behov av vidareutbildning 

 

Informanter främst från sjukhus A, upplevde kunskapsbrist när det gällde strålsäkerhet och 

stråldoser. De ville få möjlighet att lära sig mer och uppdatera sin kunskap. Detta 

överensstämmer med tidigare studier där deltagare som haft sämre tillgång på 
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vidareutbildning inom strålskydd också hade sämre kunskaper (Farajollahi et al., 2014; 

Paolicchi et al., 2015; Jones & Mathieson, 2018).  

En av informanterna påpekade att hen upplevde att kunskapsbristen var störst hos dem som 

arbetat länge. Liknande resultat hittades i Andersson et al. (2012) studie som utfördes i 

Sverige där den akademiska nivån var högre hos dem som arbetat färre år. Paolicchi et al. 

(2015) fann att röntgensjuksköterskor som hade arbetat tre år eller mindre hade större 

kunskaper än dem som hade arbetat längre. I motsats till den svenska och italienska studien 

finns studier från Cypern och Litauen som konkluderar att ett långt yrkesliv som 

röntgensjuksköterska gav större kunskap inom många områden ( Zervides et al., 2020; 

Vanckavičienė et al., 2017). 

Informanterna påtalade under intervjuerna att de ville vidareutbilda sig. Informanterna hade 

behov att hålla sina kunskaper uppdaterade. Matilainen et al. (2016) visade att 

röntgensjuksköterskor upplevde att de hade rätt till vidareutbildning för att kunna hålla sig 

ajour med den teknik och metodutveckling som sker. En rättighet som var sammankopplad 

med det etiska ansvar som deras yrke innebär.  

Det var skillnad mellan sjukhus A och B när det gällde tillgången till vidareutbildning inom 

strålskydd. Författarna antar att sjukhusens olika prioriteringar när det gäller strålskydd kan 

handla om olika förutsättningar för bemanning, tid och ekonomi som överensstämmer med 

Wareing et al. (2017) och Stevens & Wade (2016) studiers resultat. 

 

Tillgång till skyddsutrustning 
 

Den enda rapporterade bristen på sjukhus B var blyglasögon. Personalen på sjukhus A 

rapporterade att de saknade grundläggande utrustning. Detta resultat stämmer överens med en 

studie utförd av Cremen & McNulty (2014) där 43 % av dem som svarade inte hade tillgång 

till blykläder i rätt storlek. Det visar att det är ett förekommande problem på 

röntgenavdelningar, att det saknas eller inte finns rätt storlek på skyddsutrustning.   

En informant från sjukhus A uttryckte att hen bett om olika typer av strålskyddsutrustning, 

som sedan inte köptes in. Informanter berättade om utrustning som inte var anpassad, var 

trasig och av fel storlek. Enligt Arbetsmiljöverket (2020) är det arbetsgivarens ansvar att hålla 

med den personliga skyddsutrustningen. Arbetsgivaren skall bekosta den utrustning 
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arbetstagaren behöver för att utföra sitt arbete. Det är också arbetsgivarens ansvar att se till att 

den fungerar, repareras och är säker att användas.  

Utrustning som inte var lättillgänglig rapporterades endast på sjukhus A. Informanterna 

berättade att de fick springa runt och leta efter grundläggande säkerhetsutrustning. En 

informant beskrev att de hade tillgång till utrustningen men eftersom den inte var 

lättillgänglig användes den inte.  Enligt Rose & Rae (2019) är det troligt att 

röntgensjuksköterskor inte använder säkerhetsutrustning om den inte är lätt att hitta.  

Efter att författarna analyserat intervjuerna blev det uppenbart att det fanns skillnader i 

tillgängligheten av skyddsutrustning och hur strålsäkerhetsrutiner fungerade mellan de två 

sjukhusen. Detta stämmer överens med resultaten från strålsäkerhetsmyndigheten som 

rapporterade att under 2014 följde bara 50% av 199 röntgenavdelningar runt om Sverige de 

rekommenderade rutiner som myndigheten beskrev (Larsson, 2015). 

 

Metoddiskussion   

 

Syftet med studien var att studera hur röntgensjuksköterskor på två sjukhus upplevde sina 

kunskaper i strålsäkerhet, behov av vidareutbildning och tillgång till skyddsutrustning. För att 

uppnå studiens mål bestämde författarna att en kvantitativ studie inte var lämplig och valde 

därför att använda en kvalitativ metod som möjliggjorde semistrukturerade intervjufrågor. 

Frågorna för den här studien utvecklades i enlighet med studiesyftet. Under utvecklingen av 

studien arbetade författarna i enlighet med lämplig etisk standard. 

Studiens inklusions- och exklusionskriterier bestämde vilka som var lämpliga för studien och 

skulle vara till maximal nytta för att nå studiens syfte. Författarna valde att inkludera 

röntgensjuksköterskor från två olika sjukhus. Genom att inkludera två sjukhus och inte bara 

ett kunde författarna få bredare utbud av upplevelser vilket kan anses som en styrka. Det kan 

samtidigt anses som en svaghet att inte fler sjukhus deltog i studien eftersom det blev 

begränsad data som samlades in från ett mindre urval. Om författarna hade valt att inkludera 

röntgensjuksköterskor från olika sjukhus i hela Sverige hade det gett en mer nyanserad 

redogörelse för att kunna uppnå studiens syfte. Inklusionskriterierna var vida, så författarna 

enkelt kunde inkludera studiedeltagare med olika bakgrund, vilket kan anses som en styrka. 

Studien inkluderade röntgensjuksköterskor med erfarenhet som sträckte sig från sex månader 
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till 34 år. Studien var inte designad för att undersöka varför det saknades utrustning och 

varför det fanns en brist på vidareutbildning.   

Studien genomfördes genom tio semistrukturerade intervjuer. Tanken med intervjuer som 

metod, var att det var ett adekvat sätt att samla information när det handlade om personers 

upplevelser (Henricson & Billhult, 2018).  Denna typ av intervju gjorde det möjligt för varje 

informant att svara på frågor fritt utan att bli onödigt påverkade av den som intervjuade. 

Varje fråga ställdes och sedan gavs tid för svaret från informanten. I enlighet med etisk 

standard genomfördes alla intervjuer i ett privat rum, fritt från distraktioner. Detta gjorde det 

möjligt för informanten att fokusera på intervjuprocessen vilket kan anses som en styrka. 

Författarna kunde extrahera mer information från informanten genom följdfrågor och detta 

möjliggjorde en mer djupgående intervjuprocess. Författarna upptäckte under analysen att 

den sista bakgrundsfrågan om utbildningsplats inte gick att använda eftersom den påverkade 

informantens konfidentialitet, vilket är en svaghet i studien att vi inte kunde använda all 

insamlad data. Alla informanter deltog i intervjuerna de dagar de arbetade, på arbetstid, vilket 

kan anses som en styrka eftersom det gjorde det möjligt för dem att reflektera över saker som 

hade hänt, så sent som dagen för intervjun. En annan styrka med att genomföra intervjuerna 

på informanternas arbetstid var att författarna undvek en tidskonflikt för informanten mellan 

arbete och privat tid. Detta kan samtidigt anses som en svaghet på grund av den höga 

arbetsbelastningen. Vilket kunde få dem att känna sig stressade att snabbt återgå till sina 

arbeten.  

Flera informanter hade problem med att förstå frågor som ställdes under intervjun och 

behövde att frågorna upprepades eller ställdes på ett annat sätt. Det berodde på en 

språkbarriär mellan den som intervjuade och den som blev intervjuad, men det löstes under 

intervjuprocessen och ledde inte till problem med att samla in data.  

Vid samtliga intervjuer deltog båda författarna. En författare på plats och den andra via 

Zoom. I enlighet med nuvarande Covid -19 åtgärder gjorde en författare alla intervjuer på 

sjukhus B medan den andra författaren gjorde alla intervjuer på sjukhus A. Det var en styrka 

att båda författare deltog i datainsamlingsprocessen och därmed bättre förstod de insamlade 

uppgifterna. Författarna upplevde att det var en fördel att intervjun inte genomfördes helt och 

hållet via Zoom. Det var lättare att föra en dialog och se personers kroppsspråk på plats än via 

Zoom. En svaghet med webbkonferensen var att det tog tid att förbereda tekniken inför varje 

intervju.  



36 
 

De tio intervjuerna utfördes under en tid av två veckor. Vilket gav ett bra utrymme att hinna 

med att arbeta med transkriberingen av intervjuerna, direkt efter att de var utförda. 

Transkriberingen genomfördes genom att båda författarna lyssnade flera gånger på varje 

intervju. En av författarna transkriberade intervjun och den andra kontrollyssnade sedan för 

att se att intervjun var korrekt återgiven. Det var en styrka vid transkribering och analysering 

att båda arbetade med alla intervjuer.  

 

Tillförlitlighet 

 

Varje intervju spelades in under datainsamlingsprocessen. All data analyserades och 

transkriberades exakt som den spelades in under intervjuerna, inklusive alla informanters 

pauser och känsloyttringar. Båda författarna har gjort sin verksamhetsförlagd utbildning på 

dessa sjukhus. Vilket gjorde att det inte var okänt innan studien att det fanns skillnader 

mellan sjukhusen när det kom till strålskydd. Författarna förblev objektiva under hela 

dataanalysen. Meningar extraherades från intervjuerna och kodades sedan. Tabeller 

utvecklades med kategorier, underkategorier och koder. Koder redovisades inte i 

resultatdelen. Citat togs också med för att stärka resultaten som visades i tabellerna.  

 

Giltighet 

 

För att vara säker på att studiens mål uppnåddes beslutade författarna att inkludera tio 

röntgensjuksköterskor som arbetade med konventionell röntgen vid två olika sjukhus, fem 

från varje sjukhus. Med dessa inkluderingskriterier försäkrade författarna att de skulle samla 

in data från röntgensjuksköterskor med olika förutsättningar, erfarenhet, och arbetsmiljöer. 

Genom att inkludera två sjukhus ökades mångfalden i de insamlade uppgifterna. Det var två 

olika regioner och olika storlek på sjukhusen.  Studien inkluderade röntgensjuksköterskor 

med mellan sex månaders erfarenhet upp till 34 års erfarenhet. Deltagarna hade utbildats vid 

olika universitet i tre olika länder. Deltagarnas ålder var mellan 25 och 68 år. 
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Överförbarhet 
 

Studiedata samlades in genom intervjuer med deltagare från två olika sjukhus i Sverige. 

Sjukhusen ligger i två olika regioner. Alla deltagare var röntgensjuksköterskor som arbetade 

med konventionell röntgen. Denna studie är överförbar på grund av dess breda 

inkluderingskriterier och att studiens genomförande är tydligt beskrivet i metoddelen av 

denna studie.   

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Studien har följt forskningsetiska regler och nyttjandekravet. Detta innebär att all information 

som samlats in enbart har använts för denna studie. Konfidentialitet har bibehållits under 

studien. Nödvändiga tillstånd och samtycke från verksamhetschefer samt informanter har 

inhämtats innan studien påbörjades (Kjellström, 2017).  

 

Förslag till vidare forskning 

 

Röntgensjuksköterskor i denna studie rapporterade från sin egen synvinkel. Studien 

undersökte röntgensjuksköterskornas kunskap, deras tillgång till vidareutbildning och deras 

tillgång till skyddsutrustning. En studie som visar kopplingen mellan röntgensjuksköterskans 

kunskap, tillgång till vidareutbildning och tillgång till skyddsutrustning ur arbetsgivarens 

synvinkel kan belysa orsakssamband. Frågor till arbetsgivaren om varför det inte finns 

tillgång till vidareutbildning på arbetsplatsen och grundläggande skyddsutrustning är värda 

att utforska för att öka kunskapen i detta viktiga ämne. Studien var begränsad till två sjukhus. 

Det skulle vara värdefullt att göra en studie med fler sjukhus för att se om resultatet 

författarna har fått fram är överförbart på röntgenavdelningar i hela Sverige.  

 

Slutsats 

 

Röntgensjuksköterskors förmåga att arbeta patientsäkert ur strålskyddssynpunkt var starkt 

sammankopplat med deras kunskap i strålsäkerhet och arbetsplatsens tillgång till 
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strålningsförebyggande hjälpmedel. Studien visade på skillnader mellan de två 

röntgenavdelningar som undersöktes främst när det gällde tillgång på regelbunden utbildning 

inom strålsäkerhet och tillgången på strålförebyggande utrustning, men också användandet av 

utrustningen i det dagliga arbetet. Regelbunden vidareutbildning inom strålskydd säkerställde 

en högre kunskapsnivå hos de anställda och studien tyder på att det ger en mer adekvat 

användning av strålskyddsförebyggande utrustning och rutiner. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 
Studie om strålsäkerhet för konventionell röntgen 

Härmed tillfrågas du om du vill vara med i en intervjustudie   

Denna studie är ett kandidatexamensarbete på röntgensjuksköterskaprogrammet vid Uppsala 

Universitet.  

Strålsäkerhet är ett viktigt ämne som det läggs stor vikt både inom utbildningen till 

röntgensjuksköterska och i det dagliga arbetet på röntgenavdelningen. Studien vill 

med intervjuer belysa vilka förutsättningar det finns på kliniken för god strålsäkerhet, behov 

av vidareutbildning och tillgång till skyddsutrustning. Studien fokuserar på röntgensäkerhet, 

inom konventionell röntgen och hur röntgensjuksköterskan använder sina kunskaper i 

strålnings förebyggande åtgärder i det dagliga arbetslivet.  

Intervjuer kommer ske digitalt via Zoom och beräknas ta 15-30 minuter. Det är viktigt att du 

vid intervjun har möjlighet att sitta i ett tyst utrymme utan distraktioner. Svaren kommer 

spelas in och förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kommer att få ta del av 

inspelningen. Efter att examensarbetet är godkänt kommer inspelningen att raderas. All data 

som samlas in kommer hanteras konfidentiellt och anonymiseras. 

Deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan, utan att någon 

anledning anges.  Kontakta författarna via mail om du vill delta, så bestämmer vi tillsammans 

ett lämpligt datum och tid för intervju.   

Har du frågor är du hjärtligt välkommen att kontakta någon av oss ansvariga för studien.   

Med vänliga hälsningar   

Cattlin och Tanya  

   

Röntgensjuksköterskestudent                                        Röntgensjuksköterskestudent           

Cattlin Marques                                                             Tanya Nildén                        

Cattlin.Marques.4560@student.uu.se     Tanya.Nilden.7355@student.uu.se  

 

Handledare   

Mitra Mehravaran                                                                                            

mitra.mehravaran@radiol.uu.se  

mailto:Cattlin.Marques.4560@student.uu.se
mailto:Tanya.Nilden.7355@student.uu.se
mailto:mitra.mehravaran@radiol.uu.se
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Bilaga 2 

Samtycke 

Skriftligt samtycke till att delta i studien med titeln; Strålsäkerhet på 

konventionell röntgen 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas, behandlas 

och att mitt deltagande är frivilligt. Jag förstår att jag kan avbryta mitt deltagande, när jag 

vill, utan att ange något skäl. 

 

Ort och datum: 

_____________________________________________ 

Deltagarens underskrift: 

_____________________________________________ 

Deltagarens namnförtydligande: 

_____________________________________________ 

 

Röntgensjuksköterskestudent     Röntgensjuksköterskestudent 

Cattlin Marques      Tanya Nildèn  

Cattlin.Marques.4560@student.uu.se   Tanya.Nilden.7355@student.uu.se 

Studiehandledare:  

Mitra Mehravaran  

mitra.mehravaran@radiol.uu.se  

mailto:Cattlin.Marques.4560@student.uu.se
mailto:Tanya.Nilden.7355@student.uu.se
mailto:mitra.mehravaran@radiol.uu.se
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Bilaga 3   

Intervjuguide 
1. Hur upplever du dina kunskaper i strålsäkerhet för personal och patienter? 

2. Har du någonsin varit med om en situation där du känt dig obekväm med 

situationen på grund av okunskap om strålsäkerhet, brist på utrustning eller att 

man inte tagit hänsyn till strålsäkerhet?   

3. Har du fått vidareutbildning inom strålsäkerhet på din arbetsplats? 

4. Upplever du att det finns tillräcklig utrustning för strålsäkerhet på din 

arbetsplats/det labb du arbetar på? 

5. Använder du utrustning för att öka strålsäkerhet i ditt dagliga arbete för dig och 

din patient, berätta vilken utrustning du använder?  

 

Sonderande frågar  

Är det något du vill lägga till?  

Vad menar du med det?  

Kan du berätta lite mer?  

Kan du förklara lite mer?  

  

Bakgrundsfrågor  

1. Ålder? 

2. Hur länge har du arbetat som röntgensjuksköterska? 

3. Var har du fått din utbildning?  
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