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Vad är omvårdnad på en röntgenavdelning?
En systematisk litteraturöversikt

Eriksson Elise
Medyanovskaya Rita
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Institutionen för hälsovetenskap
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Abstrakt

Omvårdnad är ett stort ämne som tillhör sjuksköterskans ansvarsområde. Fortfarande saknas 

en bra definition på vad radiologisk omvårdnad består av för att beskriva 

röntgensjuksköterskans specifika kunskaps- och arbetsområde. Det är viktigt att urskilja vad 

som anses vara omvårdnad på en radiologisk avdelning, eftersom utvecklingen går mot ett 

större användande av högteknologisk utrustning i vården. Syftet med denna systematiska 

litteraturöversikt var att beskriva kunskapsläget idag inom ”radiologisk omvårdnad”. Arbetet 

är en litteraturstudie med avsikt att granska, analysera och sammanställa studier inom 

området. Femton vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats och två 

litteraturöversikter analyserades. Resultatet beskrivs i sex kategorier: kommunikation och 

information; relation och stöd; organisera och planera arbetet; teknik och säkerhet¸ 

arbetsmiljö och samverkan¸ röntgensjuksköterskans kompetens och egenskap. 

Litteraturöversikten visade att kommunikation och information hade en central roll i arbetet, 

genom den påverkades inte bara relationer utan även också genomförandet och patientens 

upplevelse av en undersökning. En hög kompetens visade sig i förmågan att planera och 

organisera arbetet vilket ledde till bättre patientstöd. Säkerhet vid arbete med teknisk 

utrustning var nödvändig för god omvårdnad som bestod av två komponenter: kunskap inom 

teknik och vårdområde. Röntgensjuksköterskan bidrog till en god arbetsmiljö och samverkan

genom sin kompetens och personliga egenskaper, vilket höjde tillfredställelsen bland personal 

och patienter .

Nyckelord: omvårdnad, röntgen, undersökning, kommunikation, relation, säkerhet, teknik, 

arbetsmiljö, kompetens.



3

What is nursing care in a x-ray department?
A systematic literature review

Eriksson Elise
Medyanovskaya Rita
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Department av Health
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Abstract

Nursing care is a broad topic that belongs to the nurse's professional responsibility. However, 

there is still lacking a good definition of what radiological nursing care is when describing the 

X-ray nurse's specific knowledge and work. It is important to define what is considered to be 

caring in a radiological department, because the trend is towards a greater use of high-tech 

equipment in health care. The purpose of this systematic literature review was to describe the 

state of knowledge today about radiological nursing care. The study was conducted with a 

method of literature review with the intention to review, analyze and summarize studies in the 

field. Fifteen scientific papers of both qualitative and quantitative approach, and two literature 

reviews were analyzed and the results were formed into six categories: Communication and 

information; Relationship and support, Organize and plan the work, Technology and security 

work and collaboration, Radiology urse's competence and capacity. The literature review 

showed that communication and information played a central role in the work, with an impact 

not only on relationships but also the implementation and the patient's experience of an 

examination. A high level of competence is demonstrated by the ability to plan and organize 

work, leading to better patient support. Safety, when working with technical equipment, was 

necessary for good care, which consists of two components: knowledge of technology and 

care area. Radiology nurse´s can contribute to a good working environment and interaction 

through their skills and personal qualities which create more satisfaction among staff and 

patients.

Keywords: Nursing care, radiology, examination, communication, relationships, safety, 

technology, and competence,.



4

Ett stort antal sjukdomar diagnostiseras med hjälp av röntgen och Armstrong (1999) hävdar 

att antalet radiologiska undersökningar ökar starkt. Denna utveckling kommer troligen att 

fortsätta  eftersom ny teknik tas fram och kraven inom diagnostiken ökar från remitterande 

läkare och patienter. Modern apparatur är mycket komplex och tekniskt avancerad, vilket 

kräver att röntgensjuksköterskor är flexibla, villiga att ta in ny kunskap och kompetenta inom 

många områden (Godhart & Page, 2008). Röntgensjuksköterskorna ansvarar för den tekniska 

kunskapen och patienter. De ska därmed ha kunskap om hur den tekniska utrusningen är 

uppbyggd och fungerar, bildvetenskap och radiologisk säkerhet, men även också ha 

kunskaper inom omvårdnad, medicin och beteendevetenskap. Enligt lagen om 

yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvårds (LYHS) (SFS 1998:531) område ska 

röntgensjuksköterskan utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet, vilket betyder att en patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull vård som uppfyller 

dessa krav. 

Det saknas dock fortfarande en riktigt bra definition på vad radiologisk omvårdnad består av 

för att beskriva röntgensjuksköterskans specifika kunskaps- och arbetsområde. Detta trots att 

redan 1912 kom den första sjuksköterskeleven till röntgenavdelningen i Lund. Därefter dröjde 

det 40 år (till 1952) innan det föreslogs en speciell inriktning mot röntgendiagnostik med 

tjänstgöring i nio månader på en röntgenavdelning och en månad på en radioterapiavdelning. 

Röntgenassistentutbildningen startades på ett flertal ställen i Sverige enligt ”Riktlinjer för 

vidareutbildningar och högre utbildning” (SOU 1964:45). År 2001 togs beslut om 

röntgensjuksköterskeexamen som leder fram till yrkesfunktionen (Lundvall, 2003).

Många faktorer påverkar möjligheten att ge en god omvårdnad. Det behövs kunskap både 

inom teknik och vårdområdet - både den som erhållits under studierna men även den 

förvärvade. Därtill kommer hur utrustningen är utformad, är den ergonomiskt rätt för både 

personal och patient? Finns det tillräckligt med tid för att hinna med det som anses tillhöra 

god omvårdnad? Möten med patienter som har olika förmåga att hantera eventuella farhågor 

och rädslor inför undersökningen och resultatet, kräver ett lyhört och flexibelt tänkande. 

Röntgensjuksköterskor kan i grunden hantera all utrustning även om man inte arbetar med 

samtliga moment, men man väljer inte att arbeta med en viss typ av patienter med avseende 

på ålder, språk eller sjukdom på en vanlig röntgenavdelning (Benger, 2002; Johansson, Oleni, 

& Fridlund, 2002).
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En god vårdmiljö definieras utifrån att alla inblandade ska få sina behov tillfredsställda 

(Socialstyrelsen, 2005). Det betyder att hänsyn ska tas till både patienter och personal, att 

vårdgivaren inte på något sätt påverkas negativt av att ge omvårdnad. Därför behövs kunskap 

om både patienternas och personalens behov. En av grundförutsättningarna för att förverkliga 

målet med en god vårdmiljö är att arbetsgivaren också är införstådd med behoven och 

tillskjuter nödvändiga resurser (Socialstyrelsen, 2005). Patienter upplever den

högteknologiska miljön på olika sätt: den kan verka både skrämmande och inge trygghet 

utifrån förväntningar på säkra resultat. Tilliten till tekniken kan medföra att läkare mot sitt 

kunnande men med hänsyn till patientens rätt att medverka i vårdbesluten, remitterar till 

röntgenundersökningar om patienten ställer det kravet. Detta orsakar en ökad arbetsbelastning 

på röntgenenheterna (Hofman & Lysdahl, 2006). Första intrycket av vårdmiljön är viktig och 

personalens kunskap och sätt att hantera tekniken har betydelse för patientens totala 

upplevelse. Hösten 2008 blev röntgensjuksköterskornas yrkesetiska kod klar och publicerad. 

Den ger anvisningar om förhållningssättet i fyra huvudområden: mot vårdtagare, andra 

yrkesutövare i vården, sitt eget yrkeskunnande och ansvaret mot samhället (Vårdförbundet, 

2008).

Det finns flera definitioner på omvårdnad och vi har i denna studie utgått ifrån den som 

beskrivs i dokument vid vår institution och den som Katie Eriksson beskriver.

Vid institutionen för hälsovetenskap vid LTU har formulerats en definition på omvårdnad:

Omvårdnadsvetenskapens centrala begrepp är människa, hälsa, miljö och 

omvårdnadshandlingar. Omvårdnad syftar till att hjälpa och stödja en person och dennes 

närstående i det dagliga livet i syfte att förbättra hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt 

återställa och bevara hälsa. Omvårdnad syftar även till att befrämja läkande och 

välbefinnande hos personen, samt underlätta ett liv med långvarig sjukdom, 

funktionsnedsättning, lidande och att ge möjlighet till en värdig död.

Den finlandssvenske omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson tankar om vårdandets grunder 

och vårdfilosofi har stor påverkan även i Sverige. Katie Eriksson (1988, s.45) menar att hälsa 

inte är enbart frånvaro av sjukdom utan också ett tillstånd av allmänt välbefinnande och 

sundhet. Varje människa har en naturlig förmåga att vårda sig själv, men när den avtar av 

olika skäl måste den professionella omsorgen komma in i bilden. Den ska inte ta över utan 

hjälpa till att stödja och stärka de naturliga resurserna. För att uppnå det behöver relationen 

mellan sjuksköterska och patient vara i balans för att tillit ska uppstå. Omsorgen bör vara 
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holistisk och omfatta det som kallas livsrum: fysiskt (kropp), psykosocialt (själ) och andligt 

med målet att uppnå hälsa (Eriksson, 1988, s.9-11). 

Problemformulering

Utifrån den teorin blir det viktigt att urskilja vad som anses vara omvårdnad på en radiologisk 

avdelning, eftersom utvecklingen går mot ett större användande av högteknologisk utrustning 

i vården. Forskningen har i huvudsak varit inriktad på förbättrad bildtagning och diagnostik 

(Armstrong, 1999) medan det finns begränsat med forskning om omvårdnadsfrågor. Effekten 

av radiologi kan vara till stor nytta men är också skadlig (Ahonen, 2008). Det finns därför ett 

behov av att fördjupa kunskapen om vad som utmärker omvårdnad inom röntgenområdet

Syftet med denna studie var att studera hur radiologisk omvårdnad kan beskrivas utifrån det 

kunskapsläget som finns idag. 

Metod

Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar

Metoden som användes var en systematisk litteraturöversikt för att skapa ett sammandrag av 

kunskapsläget inom det valda området, vilket enligt Polit och Beck (2004, s.111) innebar en 

sammanfattning av publicerade forskningsstudier. En litteraturöversikt kan belysa följande: 

identifiera ett problem, finna vad som redan är känt eller inte känt inom ett valt ämne, utgöra 

en källa för nya forskningsidéer, framhäva följderna och komma med förslag till förbättring 

inom ett specifikt område. Stolz, Udén och Willman (2004) hävdar att en systematisk 

litteraturöversikt följer ett visst mönster i processen. Goodmans sju steg beskriver ett 

tillvägagångssätt för att finna och bedöma vetenskaplig litteratur inom hälso- och 

sjukvårdsområdet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s.51). Först har en specifik 

frågeställning formulerats, inklusions- och exklusionskriterier bestämts, därefter planerades 

och genomfördes litteratursökningen. Efter detta kvalitetsgranskades och analyserades de 

relevanta artiklarna som berörde området.

För att säkerställa att det fanns relevanta artiklar inom området gjordes en pilotsökning. 

Resultatet visade att det fanns en liten mängd av vetenskapliga artiklar med syfte att definiera 

radiologisk omvårdnad. Inklusionskriterierna var att de funna studierna (kvalitativa, 

kvantitativa samt litteraturöversikter) skulle vara granskade (peer review), det vill säga 
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artiklar som före publicering granskats av personer med erfarenhet från området (Willman et 

al., 2006, s.162). Studier som berörde mammografi och ultraljud, samt studier som i huvudsak 

var riktade mot radioterapi (onkologi) sorterades manuellt bort. Anledningen var att resultatet 

skulle bli snedvridet eftersom det fanns många studier med inriktning mot mammografi och 

att radioterapi inte utfördes på en vanlig röntgenavdelning samt att personalen hade en extra 

utbildning för detta område. Trots att röntgensjuksköterskor assisterar exempelvis vid biopsier 

valdes studier bort som behandlade ultraljudsundersökningar. Detta för att ultraljud 

förekommer även på andra avdelningar och strålning används inte, så det tillhör inte enbart 

röntgen. Anledningen till att inga begränsningar vad gäller publiceringsår, kön eller ålder 

gjordes var för att kunna fånga in så mycket data som möjligt inom ett ganska outforskat 

område.

Eftersom omvårdnaden inom radiologi inte är väl utforskat var det viktigt att söka brett. 

Första steget var att översätta sökorden till engelska MeSH-termer (Medical Subject 

Headings). De är kontrollerade medicinska ämnesord som används för att söka i olika 

databaser genom Karolinska Institutets Svenska MeSH-databas. Vetenskapliga artiklar söktes 

i databaserna PubMed, Cinahl och Academic Search. PubMed omfattar referenser inom 

medicin och omvårdnad men täcker inte allt inom omvårdnad, därför söktes även i Cinahl 

som innehåller fler omvårdnadstidskrifter. För att säkerställa bästa möjliga sökningar 

användes indexerade sökord, exemplevis MSH – meshtermer i databasen PubMed. Sökorden 

bör täcka alla relevanta kopplingar till problemformulering (Willman et al., 2006, s.63). 

Sökning på en ordstam (trunkering) och fritext gjordes för att få utbredd sökstrategi, 

exemplevis radiograph* och radiolog*.

Sökord: radiolog*, radiograph*, nursing, nursing care, nurse role, professional och nursing-

patient relation kombinerades på olika sätt med hjälp av den Booleska sökoperatorn AND för 

att hitta lämpliga artiklar. Det var svårt att hitta artiklar med hjälp av sökorden, trots Mesh-

termer. Detta var mycket tidskrävande i synnerhet som orden ”nursing/caring” finns som 

nyckelord vad gäller radiologi, men innehållet motsvarade ändå inte syftet. Sökstrategin 

ändrades till att komplettera med manuell sökning utifrån referenslistor och tidskrifterna 

”Radiological Nursing” och  ”Radiography”. 

En systematisk litteraturöversikt gjordes enligt de rekommendationer Willman et al. (2006, 

s.50) gett, som innebär att en sammanställning av alla tillgängliga vetenskapliga arbeten inom 
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ett visst område ska sökas med en dokumenterad sökstrategi. Ett första urval gjordes genom 

att läsa studiernas titlar och de visade om sökorden var de rätta. Verkade titeln relevant för 

översiktens syfte lästes även abstrakten igenom. Hela studien lästes igenom om abstrakten  

stämde med syftet. Artiklar valdes bort om de inte uppfyllde kriteriet för vetenskapliga 

artiklar enligt Polit och Becks rekommendationer. Detta innebär att artiklarna ska vara 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter, data var insamlade systematiskt och granskad av 

sakkunniga: peer-review (Polit & Beck, 2004, s.622-623). Det resulterade i 43 studier men till 

slut återstod 24, varav 17 (bilaga 1) uppfyllde alla krav på vetenskapliga artiklar. Bortfallet 

beror på att studien inte motsvarade syftet vid genomläsningen eller att artiklar kommit med 

som trots ”peer-review” inte kunde anses vara vetenskapliga. Det fanns artiklar med 

intressanta titlar som utelämnades eftersom abstrakten inte var tillgänglig eller att sidantalet 

(1-3) visade på att det troligen inte var en vetenskapligtstudie . Fyra artiklar beställdes via 

LTUs bibliotek varav två kunde användas.

Det finns olika metoder att granska artiklarnas vetenskapliga värde. Stolz et al. (2004) 

bedömer artiklarnas kvalité med en tregradig skala: hög, medel och låg.  

Kvalitetsgranskningen av de funna artiklarna infördes enligt Willman et al., i tre protokoll 

(bilaga 3) för kvalitetsbedömning av kvalitativa, kvantitativa och litteraturöversikter (2006, 

s.152) där studierna sorterades med hjälp av ett poängsystem. Vid granskningen togs hänsyn 

till varje steg i protokollet. Studiernas bakgrund, formuleringen av forskningsfrågan, 

beskrivning av metoden, samt antalet deltagare och bortfall studerades för att kunna bedöma 

studien på rätt sätt. Granskningen gjordes först enskilt av författarna och sedan jämfördes och 

diskuterades resultaten. 

Analys

Analysen gjordes enligt Polit och Becks rekommendationer (2004, s.132) genom en struktur 

som innebar att läsa, bearbeta, strukturera, organisera och bedöma materialet stegvis. De 

studier som ansågs vara relevanta numrerades och som steg ett delades de upp mellan 

granskarna. Studierna sorterades efter olika områden som överensstämde med 

referensramarna: Katie Eriksson och LTUs definition av omvårdnad. Därefter granskades alla 

artiklar var för sig. De lästes några gånger för att få ett grepp om kärnan i materialet och för 

att skaffa en känsla för helheten. Efter det söktes de beskrivningar i artiklarna som berörde 

omvårdnad definierat som: patientens erfarenheter, röntgensjuksköterskans erfarenheter, 

relationen mellan dem, miljön och omvårdnadshandlingar. Det var viktigt att urskilja 
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betydelsefulla resultat från varje studie och sedan sammanställa dessa till en ny helhet. 

Textenheterna som svarade mot syftet översattes och kondenserades när de var för långa, utan 

att förändra den grundläggande innebörden. Alla textenheter diskuterades och jämfördes för 

att få rätt uppfattning om vilka ord som var de mest betydelsebärande inför 

kategoriindelningen. Dessa ord valdes som rubriker och de sammanfördes sedan till sex 

kategorier. Denna del av arbetet krävde en återkoppling till ursprungstexterna för kontroll av 

att innebörden bevarades. 

Resultat

I denna litteraturöversikt ingick sex kvalitativa studier, sex kvantitativa studier, tre studier 

som haft som utgångspunkt både kvalitativ och kvantitativ metod, samt två 

litteraturöversikter. Artiklarna belyste olika moment som ingår i begreppet ”omvårdnad” inom 

radiologi. Efter granskningen framkom sex återkommande kategorier som speglar 

omvårdnaden under röntgenundersökning (tabell 1).

Tabell 1. Översikt av kategorier (n=6)  
Kategori
Kommunikation och information
Relation och stöd
Organisera och planera arbetet
Teknik och säkerhet
Arbetsmiljö och samverkan
Kompetens och egenskap 

Kommunikation och information

Röntgenundersökningar tog ofta en kort tid i jämförelse med andra interventionella 

undersökningar eller vistelser på sjukhus, vilket skapade en speciell omvårdnadssituation på 

röntgenavdelningen. Kommunikation var ett av de viktigaste redskapen 

röntgensjuksköterskan hade (Niemi & Paasivaara, 2007; Williams & Berry, 1999). För att få 

patienten att inta rätt position inför bildtagningen behövdes en språklig förmåga – den 

verbala, men även icke-verbala medel som ansiktsuttryck, rörelser, röstläge och ögonkontakt 

var viktiga (Lang & Berbaum, 1997). Vid första mötet mellan patienten och 

röntgensjuksköterskan kände de vanligtvis inte varandra, och ett positivt intryck skapades om 

det fanns ett äkta intresse för patienten (Booth, 2008; Williams & Berry, 1999). 
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Information och kommunikation ingick som en naturlig del i arbetet, vilket ökade tryggheten 

för patienten. Genom ordvalet – undvika att fokusera på negativa känslor och upplevelser 

kunde röntgensjuksköterskan hjälpa patienten i svåra situationer (Lang & Berbaum, 1997).

Det sågs även ett samband mellan patienters oro och smärtupplevelser under undersökningen/ 

interventionen och hur välinformerade de var på förhand. Kommunikation och information 

var nyckeln som gjorde att patienter blev delaktiga i den egna vårdprocessen (Andersson, 

Fridlund, Elgán & Axelsson, 2008). Med hjälp av dessa redskap kunde patienten vägledas, 

undervisas och uppmuntras. Undersökningar genomfördes lättare och trots smärta kunde 

patienter ändå känna sig nöjda om de hade fått delta aktivt. Vidare hävdade Andersson et al. 

(2008), samt Lang och Berbaum (1997) att god information och därmed ökad förståelse av 

skeendet medförde att patienter kände sig mer tillfredsställda.

Informationen skulle ges klart och tydligt och vara vid rätt tidpunkt (Davies et al., 2004).  

Intervjuade röntgensjuksköterskor (Booth, 2008), menade att förmågan att kommunicera var 

beroende av personligheten. De hade ofta en professionell intuition från första stund och 

visste på vilket sätt de borde kommunicera med patienten. Kommunikationen var inte heller 

statiskt utan personal och patient påverkade varandra. Röntgensjuksköterskor hade olika 

förhållningssätt i kommunikationen utifrån vad de upplevde i patienten: ”vuxen ” - en jämlik 

relation, där patienten informerades vad som förväntades av dem och varför eller i trauma 

situationer. Rollen som ”kontrollerande förälder” eller ”följsamt barn” intogs normalt i 

känslomässigt stressande situationer. Den ”vårdande föräldern” som karaktäriserades av 

uppmuntrande ord och mycket beröm, användes i sammanhang där patienten hade mycket 

smärta. Hela registret utnyttjades för att nå målet att ta bra bilder (Booth, 2008).

En engelsk studie (Davies et al., 2004) visade att ett bra sätt var att först ge skriftlig 

information och vid besöket på röntgenavdelningen gå igenom materialet muntligt. 

Förutsättningen var att informationsbladen var genomtänkta och innehöll adekvata uppgifter 

vilket studien visade att så var det inte genomgående. En klar majoritet av de svenska och 

finska studierna (Niemi & Paasivaara, 2006; Nilsson, Hertting & Petterson, 2009; Törnkvist, 

Månsson, Larsson & Hallström, 2006) visade att patienterna fått tillräcklig och tydlig 

information för att vilja genomgå undersökningen. I en studie från England svarade 10% av 

de tillfrågade patienterna att de inte visste om de fått information eller ej. Det var oklart om de 

verkligen inte fått information, glömt eller inte förstått (Davies et al., 2004).
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Relation och stöd

Röntgensjuksköterskorna mötte patienter med varierande behov där många var sårbara på 

grund av sjukdomar, svagheter och/eller oro. Genom ett gott bemötande skapades en tillitsfull 

relation som öppnade för att bästa möjliga stöd kunde ges. Några studier (Larsson et al., 2009; 

Murphy, 2001; Williams & Berry, 1999) betonade att röntgensjuksköterskor måste ha en 

förmåga att skapa en god relation genom att ta patienter på allvar samt vara helt stödjande. 

Detta påverkade relationen positivt vilket ledde till ett bättre samarbete mellan dem. Story et 

al. (2008) menade att patienter kunde stöttas genom att hjälp gavs för att mobilisera de egna 

resurserna och obehag undveks genom samtal om eventuella handikapp och andra känsliga 

ämnen. Andersson et al. (2008) framhöll att en bra röntgensjuksköterska borde sträva efter att 

dela patientens problem genom att aktivt lyssna. Redan 1999 visade Williams och Berry att 

patienten hade ett behov av en god relation till röntgensjuksköterskan. Praktisk hjälp kunde

behövas när patienten lade sig på röntgenbordet eller steg av det, fysiska hinder som togs bort 

i undersökningsrummet eller en arm som sträcktes ut att stödja sig mot, stärkte relationen till 

patienten. Ett bra bemötande var när fokus låg på patientens möjligheter och genom att 

hjälpmedel togs fram skapades ett förtroende (Story et al., 2008). Röntgensjuksköterskornas 

personliga egenskaper och sätt att använda dem hade en betydelse för patientens upplevelse 

av stöd (Niemi & Paasivaara, 2007). Korrekt information vid rätt tidpunkt var också 

betydelsefullt. Murphy (2001) visade på att några patienter misslyckades med att genomföra 

sina undersökningar (MRT och CT) på grund av bristande stöd, som var en tydlig dimension i 

omvårdnaden. Enligt Törnqvist, Månsson, Larsson och Hallström (2006) läste patienter av 

röntgensjuksköterskan och om de upplevde att det var en lugn och saklig person som gav dem 

full uppmärksamhet, vågade de slappna av och undersökningen gick lättare att genomföra.

Organisera och planera arbetet

En väl genomförd planering och organisering av arbetet var viktiga komponenter för att kunna 

ge patienten full uppmärksamhet och inte förorsaka onödigt lidande. Flertalet studier 

(Andersson et al., 2008, Castle, 2000; Niemi & Paasivaara, 2007; Williams & Berry, 1999) 

framhävde att röntgensjuksköterskans yrke bestod av två huvudområden: omsorg av patienten  

samt tekniska uppgifter. Arbetet måste organiseras på så sätt att det skulle finnas tid för varje 

individs behov. Enhetens verksamhet byggde på en kontinuerlig planering och uppföljning av 

genomförda steg. Den som gjorde det bra, låg hela tiden ”steget före”. I samband med 

läsningen av remissen började röntgensjuksköterskan planera och organisera undersökningen. 
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Castle (2000) och Davies et al. (2004) betonade vikten av fördjupade studier i hur arbetet 

skulle planeras och organiseras.

Röntgensjuksköterskors arbetsområde har expanderat mycket det sista decenniet, och en del 

som tidigare tillhörde läkarens område utfördes nu självständigt (Price & Masurier, 2007). 

Det var viktigt att försäkra sig om att patienten inte var allergisk mot eventuella kontrastmedel 

eller hade någon annan sjukdom som förhindrade undersökningens/ interventionens normala 

gång. Nödvändiga tekniska parametrarna måste vara fastställda innan patienten kom till 

undersökningsrummet för att koncentrationen sedan kunde vara inriktad på patienten och en 

närhet skapades (Murphy, 2001). I en nyligen publicerad studie menade Story et al. (2008) att 

det borde finnas ett inflytande över hur mycket tid som ansågs behövas i samband med 

undersökningar av exempelvis handikappande patienter. Brealeyet al. (2005) betonade att 

noggrannhet var den utmärkande egenskapen som karakteriserade röntgensjuksköterskans 

arbete. Kontinuerlig dokumentation av undersökningen var betydelsefull liksom bilder av bra 

kvalité. 

Teknik och säkerhet

Genom ett säkert hanterande av tekniken bidrog röntgensjuksköterskorna till god omvårdnad.

Högteknologisk utrustning som utvecklas fortlöpande var vardagen och basen för arbetet, men 

målet var att hjälpa patienter genom att ta bra bilder som underlag för diagnoser. Det innebar 

att kunna använda tekniken på bästa sätt för att få bra bilder och inte behöva ta om dem 

(Andersson et al., 2008; Niemi & Paasivaara, 2007). Till denna bas hörde även kunskap om 

strålskydd, där röntgensjuksköterskan skulle se till att ingen utsattes för onödig strålning, 

varken patient, personal eller besökande (Niemi & Paasivaara, 2007; Williams & Berry, 

1999). Säkerhet berörde inte bara teknisk utrustning och strålskydd utan också att man 

försäkrade sig om att det var rätt patient och att remissen stämde med patientens åsikt.

Bildhanteringen var inte heller skild från “omvårdnad” utan genom att hantera den väl bidrog 

detta till en god omvårdnad (Andersson et al., 2008).

Arbetsmiljö och samverkan

God omvårdnad var beroende av ett gott samarbete med kolleger och andra yrkesgrupper, 

vilket skapade en positiv arbetsmiljö. Det berörde både den egna avdelningen och mot annan 

personal, med patientens bästa i centrum (Andersson et al., 2008). Röntgensjuksköterskor 

påverkades i sitt arbete av miljön, både den fysiska och den psykosociala: hur arbetet var 
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organiserat och hur samverkan med andra fungerade (Rutter & Lovegrove, 2008). 

Övergången mot digitaliserade röntgenavdelningar i Sverige har lett till att 

röntgensjuksköterskor har mer ansvar och patientkontakt än tidigare vilket upplevdes som 

positivt eftersom det stärkte yrkesrollen. De upplevde även ett större förtroende från 

radiologerna (Nilsson et al., 2009) och att relationen kunde beskrivas som respektfull (Niemi 

& Paasivaara, 2007). Båda yrkesgrupperna hade ett gemensamt mål: en så bra 

bildframställning som möjligt till underlag för en säker bedömning (Nilsson et al., 2009).

Ansvaret för arbetet ansågs ligga på var och en, varken chef eller kolleger skulle behöva 

kontrollera och att arbetsklimatet i första hand skapades av dem som arbetade ”på golvet” 

genom att man hjälpte varandra men också hade roligt tillsammans (Andersson et al., 2008).

Stabiliteten i arbetsgruppen var viktig, den gav trygghet och blev ett skydd mot anspänning 

som hög arbetsbelastning (Nilsson et al., 2009). En finsk studie (Grönroos, Pajukari & 

Matinheikki-Kokko, 2009) undersökte vad som bidrog till stabila personalgrupper, men fann 

inget avgörande resultat bland bakgrundsfaktorer som familjeförhållanden, utbildning eller 

anställningsförhållanden. Däremot fungerade personalen bättre och var mer engagerade i 

målsättningen på de röntgenavdelningar där de upplevde en tydlighet i arbetsmiljön och 

värdet av arbetet. Enligt denna studie visade även de som hade barn på ett större engagemang 

i sitt arbete än de utan. Till ett gott arbetsklimat hörde även att kunna få stöd av kompetenta 

arbetskamrater och chefer (Andersson et al., 2008; Grönroos et al., 2009).

Arbetet inom radiologi kunde vara psykiskt påfrestande genom möten med svårt sjuka och 

skadade människor. Enligt Booth (2008) borde man vara uppmärksam och hjälpa personalen 

att bearbeta detta för att de inte skulle utveckla försvarsmekanismer som ledde till 

utmattningssymptom (burnout). Ytterligare en stressfaktor var att våld, framför allt psykiskt,  

kunde förekomma på röntgenavdelningar (Healy, Brennan & Costelloe, 2002).

Kompetens och egenskap

Genom digitalisering och datorer har röntgensjuksköterskans arbete förändrats på många sätt 

och verksamhetsuppgifterna har utökats. Utvecklingen har varit intensiv och förändringarna 

skett snabbt. Röntgensjuksköterskor förväntades kunna bedöma i högre utsträckning än 

tidigare, om en bild var tillräckligt bra som underlag för en diagnos. Arbetet upplevdes som 

mer självständigt och bidrog till en ökad yrkesstolthet (Nilsson et al., 2009). Niemi och 

Paasivaara (2007) konstaterade att yrket krävde så mycket specialkunskaper att en 
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röntgensjuksköterska inte kunde ersättas av annan vårdpersonal. Att kunna skapa en relation 

under tiden för ”det korta mötet” visade också på en speciell förmåga (Nilsson et al., 2009).

Studier (Andersson et al., 2008, Larsson et al., 2009, Williams & Berry, 1999) försökte ofta 

att finna egenskaper hos röntgensjuksköterskan som hade betydelse för arbetet. Ett exempel 

var den stora skillnaden i resultat mellan rutintänkande och ett reflekterande tänkande. I en 

studie av Larsson et al. (2009) var det tydligt att nyutexaminerade tillhörde de som följde 

”handboken”, vilket beskrevs som ett icke-reflekterande arbetssätt. Med ökad erfarenhet 

ändrades detta och metodboken konsulterades bara i samband med ovanliga undersökningar. 

Den erfarne arbetade utifrån sin förmåga att lösa problem och inkluderade även sin 

konstnärliga känsla för att få ett bra bildresultat (Larsson et al., 2009).

Den tekniska utvecklingen krävde ett ständigt lärande vilket uppfattades olika, för somliga en 

utmaning men andra blev uttröttade och de tappade modet eftersom de inte såg ett slut på 

processen. Det var ett lärande som skedde kontinuerligt och till stor del genom att man delade 

med sig av sin kunskap till kollegerna (Castle, 2000; Nilsson et al., 2009).

Syntes

Omvårdnad vid röntgenundersökningar bestod enlig resultatet av flera viktiga delar. Det 

framkom att en tydlig kommunikation var en mycket viktig del av omvårdnadsarbetet. Den 

utgjorde grunden för att en god relation till patienten kunde etableras. En väl genomtänkt 

information om undersökningen stärkte patientens känsla av att ha kontroll över situationen. 

Detta ledde till att personalen i omvårdnadsarbetet kunde ha patientens behov och situation 

som utgångspunkt. För detta var det viktigt att röntgensjuksköterskan var lyhörd och kunde 

förstå rädslan och hoppet som förknippades med undersökningarna eller interventionerna. En 

viktigt del av omvårdnaden var att skapa lugn och ro samt visa hjälpsamhet utan att gå över 

gränsen för patientens önskningar. Rätt stöd i form av information eller praktisk hjälp att klara 

av undersökningen gav bättre samarbete.

En annan viktig del av omvårdnaden var att planera arbetet. Redan vid läsningen av remissen 

började planeringen och organiseringen av arbete med målet att kunna ge patienten full 

uppmärksamhet och därigenom en god omvårdnad. Kunskap och kompetens var en annan 

viktig del. Förändringarna inom röntgenteknologin ställde nya krav på 

röntgensjuksköterskorna med utvidgade arbetsområden och att hålla en hög kompetens inom 
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många områden var nödvändig. Kunskapen växte i takt med förändringarna och kravet på 

säkerhet behövde följa med i varje led. Arbetsmiljöns utformning, både den fysiska och 

psykosociala hade en stor påverkan på röntgensjuksköterskans arbete och möjligheterna att 

orka och kunna ge en god omvårdnad,. Ett gott samarbetsklimat med övrig personal och andra 

instanser bidrog till att höja arbetsklimatet och minskade risken för missförstånd.

Diskussion

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva kunskapsläget idag inom ”radiologisk 

omvårdnad”. Studien resulterade i sex kategorier; kommunikation och information; relation 

och stöd; planera och organisera arbete; teknik och säkerhet; arbetsmiljö och samverkan; 

röntgensjuksköterskans kompetens och egenskap. Sökningarna visade genom antal artiklar att 

det fanns ett markant ökat intresse under de senaste två åren, från 2007- 2009 för vad 

omvårdnad på en röntgenavdelning innebär. Det bör noteras att intresset i Finland för studier 

av detta område verkar vara högre än i Sverige.

Den omvårdnadsteori som valdes var Katie Erikssons på grund att hennes teori passar till 

omvårdnadsarbete inom röntgen. Hennes tänkande omfattade all sorts vård som förekommit 

mellan patient och sjuksköterska samt att hon beskrev omvårdnad som en ömsesidig 

interaktionsprocess (1988, s.26). Resultatet i litteraturöversikten visade att kommunikation 

hade en mycket central roll i arbete. Alla undersökningar förutsatte förmågan att 

kommunicera på olika nivåer. En amerikansk studie (Gunderman, 2007) visade att färdigheten 

till kommunikation med patienten på rätt sätt ökades med fördjupad utbildning och erfarenhet. 

Personliga kvaliteter krävdes för att kunna förstå och öppna sig för patientens situation genom 

ett aktivt lyssnande. Ansvaret för patientundervisningen låg på röntgensjuksköterskorna, men 

tyvärr framkom från studien (Suommen, 1993) att detta var det största problemområdet. 

Orsaken till detta kunde vara att information inte alls gavs, ett obegripligt professionellt språk 

användes och sättet att förmedla var bristfälligt. Värdet av klar och tydlig undervisning 

påpekades (Johannsson et al., 2002). Röntgensjuksköterskan kan genom uppmuntran och stöd 

hjälpa patienten att slutföra undersökningen som upplevdes som svår, vilket bekräftas av 

Katie Erikssons teori. Hon menade att ett kontinuerligt lärande och undervisande av patienten 

ingick som ett naturligt inslag  i vårdhandlingen. Det kunde ske på olika sätt där ”tro, hopp 

och kärlek” var det viktigaste och därefter kommer ”ansa, leka och lära”, vilket innebar att 

man fick vara lyhörd för varje patients möjlighet att ta emot undervisning och instruktion 
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(1988, s.9). Resultatet visade på att det kunde vara lönsamt att satsa på utbildning och 

fortbildning inom området för kommunikation.

I resultatet framkom att en bra kommunikation skapade och upprätthöll relationer. Katie 

Eriksson (1988, s.3) betonade beroendet av relationer och vikten att utgå från den odelbara 

människan. Vårdaren måste se sig som en del i ett större sammanhang Purdon (2009) visade 

att ”lugn och ro”, samt hjälpsamhet var värdefullt vid röntgenundersökningar. Hölls patienten 

utanför kunde relationen försämras men ansågs som bättre än en konfliktfylld situation. 

Patienten behövde ibland extra stöd för att kunna genomföra en undersökning med 

exempelvis kontrastmedel eller förberedelser genom laxering. Några studier betonade att 

patienten ofta kunde vara osäker eller orolig inför undersökningen. Rädslan kunde minskas 

med hjälp av information (Adler et al., 2009). Röntgensjuksköterskan kunde även få ta del av

patientens problem, men borde förhålla sig diskret i känsliga situationer. Det fanns olika 

taktfulla sätt att stödja patienten för att hjälpa dem att utnyttja sina friska resurser. Togs inte 

patientens egen förmåga tillvara, kunde den avsedda hjälpen istället bli till ett hinder och 

problem. Praktiskt stöd med tekniska hjälpmedel eller att följa patienten till avdelningen 

kunde förbättra en relation (Beringer & Julier, 2009). 

Röntgensjuksköterskor borde aktivt engagera sig i processen med att planera och organisera 

arbetet för att kunna ge patienten full uppmärksamhet, i synnerhet då tiden var kort. Katie 

Eriksson (1988, s.83) anser att varje omvårdnadssituation var speciell och måste organiseras 

utifrån det I en nyligen publicerad studie (Petrou, Foester & Reich, 2009) poängterade man att 

arbetet skulle vara effektivt men inte rutinmässigt. Yrket var självständigt vilket innebar att 

röntgensjuksköterskan fattade själv beslut (med hjälp av den lokala metodboken) om hur 

bildtagningen skulle ske (vilka positioner) och hur arbetet skulle utföras för att uppnå bra 

resultat i samband med olika undersökningar och interventioner. Detta innebar även att göra 

utvärderingar och noggrann dokumentering av undersökningen.

Den högteknologiska utrustningen på en röntgenavdelning kunde upplevas skrämmande för 

somliga patienter medan andra kände sig trygga med vad den moderna tekniken erbjöd.

Avdelningen och undersökningsrummet bildade det fysiska livsrummet enligt Katie Erikssons 

(1988, s.31) modell om människans omgivning. Utöver detta tillkom det psykosociala och 

andliga utrymmet . Alla studier pekade direkt eller indirekt på att yrket hade två sidor: en 

teknisk och en humanistisk. Målet var att hjälpa patienterna genom att ta så bra bilder som 
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möjligt för att radiologerna skulle kunna få ett underlag för en säker bedömning och diagnos. 

Det innebar att tekniken var ett redskap som betjänade den humanistiska sidan. Ingen del 

fungerade självständigt utan var beroende av den andra (Ahonen, 2007). Vårdarbetet kunde 

förbättras och underlättas för både patient och personal om man fortsatte och tog del av vad 

forskningen kom fram till (Eriksson, 1988, s.101). Tekniken var inte fullkomlig utan kunde 

även bidra till att orsaka svårigheter. Den humanistiska sidan fick då finna lösningen till olika 

problem, som exempelvis kunde hjälpa patienter med klaustrofobi att klara av tunnlarna i 

MRT och CT. Man kunde även se yrket utifrån ett möte mellan vad som tidigare ansetts som 

manligt: teknik och kvinnans område: vårdandet. Fram tills nu hade man i huvudsak fokuserat 

på den tekniska sidan, vilket troligen bidragit till svårigheterna att definiera omvårdnaden 

inom radiologi. Murphy (2009) har gjort en jämförelse mellan arbetet med MRT och teater, 

där manöverrummet motsvarar det som skedde bakom scenen och patienten befann sig alltså 

på scenen. Detta för att få ett helt nytt perspektiv på den sociala kontexten, vilket kunde vara 

en god idé för att komma vidare med utforskandet.

Personal som mådde dåligt kunde inte utföra ett gott arbete påpekade Katie Eriksson (1988, 

s.102). Arbetsmiljön måste vara väl utformad för att de hälsobefrämjande målen skulle 

uppnås. Röntgensjuksköterskan behövde själv vara i balans, ha adekvat utbildning, tillräckligt 

med tid och en väl fungerande utrustning. Därtill behövdes stöd och uppmuntran från 

överordnade och medarbetare. Samverkan med annan personal och andra avdelningar skulle 

också vara välorganiserad. När yrkesrollen blev tydlig ökade motivationen (Ulrich et al., 

2007). Stress påverkade kroppen och det visade sig tydligt i nacke, axlar och ländrygg. 

Smärtor i dessa områden drabbade röntgensjuksköterskor i hög utsträckning. Vissa problem 

uppkom av att man bar tunga blyförkläde, men Kumar, Moro och Narayan (2004)  menade att 

det till och med var viktigare med kunskap om stresshantering än lyftteknik, trots att skador 

uppstod i samband med att patienter ofta behöver hjälp med att flyttas.

Professionalism innebar enligt Katie Eriksson (1988, s.99) att man hade sakkunskap om det 

man gjorde och avstod från det man inte hade kompetens till. Vård var dynamiskt vilket 

förutsatte att man var observant och kunde ta varje situation som ny för att inte automatiskt 

falla tillbaka på ett rutinbetonat beteende I begreppet ”leka, lära, ansa”(1988, s.9) inrymdes  

även röntgensjuksköterskans egen utveckling och vidareutbildning. Yrket hade en stämpel av 

att vara ett ”pseudoyrke”som bara applicerade kunskap från andra vårdområden och att 

personalen kunde vara ointresserad av förändringar (Nixon, 2001). Denna uppfattning kunde 
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komma sig av att ingen hade satt sig in i hur omvårdnaden på en röntgenavdelning tog sin 

form utifrån förutsättningarna och målen på en avdelning som alltmer att framstod som 

”spindeln i nätet” inom sjukvården. Resultatet visade också på att det krävdes ett öppet sinne 

för att kunna och vilja följa med i alla förändringar som skedde inom vård och teknik, men 

också att kunna möta alla typer av patienter.

Metoddiskussion

En systematisk litteraturöversikt valdes som metod för denna studie. Syftet var att undersöka 

kunskapsläget idag inom ”radiologisk omvårdnad” eftersom det saknades en tydlig 

beskrivning. Metoden och analysredskapen gjordes enligt Stolz et al. (2004) anvisningar för 

att de passade den valda problemformulering och frågeställning. Orden ”nursing” och 

”caring” fanns som sökord men gav inte väntat resultat, däremot fanns 

omvårdnadshandlingarna beskrivna i många artiklar. Sammanlagt valdes 17 studier ut, vilka 

alla var skrivna på engelska. Detta kunden utgöra en felkälla genom brister i tolkningen. Tre 

vetenskapliga studier som ingick i resultatet hade tagits fram i annat syfte än omvårdnad, men 

de valda textenheterna motsvarade denna studies syfte. Metoden att utesluta artiklar genom 

läsning av titlar kan anses tveksamt i detta fall eftersom vissa titlar verkade passa men ändå

inte motsvarade studiens syfte. Det krävdes en hel del material innan problemet framträdde 

klart, vilket ledde till ett mycket tidskrävande manuellt sökande och i många fall var inte ens 

abstrakten tillgänglig. En nackdel i metoden var att sökrutinerna och inkonsekvent indexering 

(sökord) av de vetenskapliga studierna och databaser kunde ha medfört att det aktuella 

litteraturunderlaget inte var helt komplett. 

Artiklarna granskades enligt Willmans modifierade protokoll (bilaga 3) och bedömdes ha 

medel eller hög kvalitet. De lästes igenom och för att skapa en bild av vad som verkligen 

skrevs inom området togs meningsbärande enheter ut, där vissa kondenserades. Därefter 

indelades de i kategorier som benämndes utifrån resultatet. Studiernas trovärdighet, pålitlighet 

och överförbarhet bedöms utifrån Polit och Becks (2004, s.443-444 ) rekommendationer. 

Artiklarnas pålitlighet grundas på att studiernas resultat bygger på röntgensjuksköterskornas 

och patienternas uppfattningar. Enligt Graneheim och Lundman (2004) stärktes trovärdigheten 

om man var två som oberoende av varandra analyserade materialet och tog ut meningsbärande 

enheter, kondenserade när det var nödvändigt, samt kategoriserade dem. Därefter påpekades att 

studien borde diskuteras med andra gruppdeltagare och handledare för att den skulle hålla en hög 
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trovärdighet. Det som kan försvaga trovärdigheten var problemen med integrering av artiklar med 

olika metodsatser. Denna studies författares förväntningar och tidigare erfarenheter kan även 

påverka urvalet av materialet trots avsikten att förhålla sig objektiv. Skandinaviska artiklar 

hade genomgående en hög kvalitet där allt redovisades klart och tydligt.

En felkälla i arbetet är att det inte finns en klar definition vad skillnaden eller likheten i 

utbildning och yrkesuppgift i olika länder innebär för en ”röntgensjuksköterska”, 

”radiograph” och ”technologist”. Svenska studier översatte ”röntgensjuksköterska” med både 

”radiograph” och ”RN”: registered nurse. Valet blev att ”röntgensjuksköterska” används 

konsekvent i detta arbete. Skillnaderna i studierna vad gäller antal deltagare och kategori gör 

att de inte är helt jämförbara. Vissa studier vände sig till patienterna och andra mot 

röntgensjuksköterskorna. När studierna var riktade mot patienterna användes ett Mini Mental 

Test för att kontrollera om de kunde besvara en enkät eller delta i en intervju. Denna grupp av 

utgallrade patienter som fick för låga poäng kan man på goda grunder anta sammanfaller med 

dem som är i extra stort behov av stöd och hjälp, vilket leder till bias i resultaten. Inga studier 

tar upp vilka särskilda problem som syn- och hörselskadade, dementa och psykiskt sjuka kan 

ha. Inte heller berörs etiska eller kulturella frågor.

Resultatet grundas på studier utförda i flera olika länder, men trots detta framkom liknande 

erfarenheter. Det finns överförbarhet i studien enligt Graneheim och Lundman (2004) eftersom 

resultatet som framkommit från denna studie stämmer till stor del överens med enskilda studier.

Litteraturöversiktens resultat visar på att fler forskare på senare tid har visat intresse för detta 

område med en markant ökning av artiklar under 2009. Arbetet bygger på många artiklar och 

trots att stora områden inte har tagits upp i forskningen visar resultatet på hur nuläget ser ut 

inom radiologisk omvårdnad.

Slutsats

Röntgensjuksköterskans yrke är komplext, det består av många komponenter. Basen utgörs av 

den odelbara enheten teknik och omvårdnad. Det viktigaste redskapet inom omvårdnad är 

kommunikation som inte bara skapar och upprätthåller relationer utan påverkar även 

genomförandet och patientens upplevelse av undersökningen eller interventionen. Till 

yrkeskompetensen hör förmågan att planera och organisera arbetet samt att optimalt utnyttja 

resurserna. Detta växer med fördjupad utbildning och erfarenhet vilket gör att 

uppmärksamheten kan vara på patienten som behöver känna sig sedd och omhändertagen 
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även i en högteknologisk vårdmiljö. Omvårdnad inom radiologi utgör en gränszon och 

studerar man bara en sida i taget mister man helhetsbilden och därigenom möjligheten att 

förstå vad som inverkar på processerna. För att kunna använda resurserna så effektivt som 

möjligt och samtidigt vara skonsam mot personalen behövs verklig kunskap om vad som 

ingår i yrkesrollen. Avsaknad av kurslitteratur inom omvårdnad som är direkt inriktad mot 

röntgen bidrar till stämpeln att röntgensjuksköterskyrket är ett ”pseudoyrke” som bara lånar 

kunskap från andra områden. Den framtida omvårdnadsforskningen behöver se på 

”radiologisk omvårdnad” som en helt självständig gren där tekniken vävs in som en naturlig 

del eftersom den påverkar i hög grad vilken omvårdnad som kan och måste ges. Detta i 

synnerhet som tendensen går mot ett än mer utvidgat arbetsområde. Röntgensjuksköterskans 

sociala kompetens bör också få utrymme att utvecklas eftersom behovet att möta en 

medmänniska i en svår situation aldrig kan ersättas av teknik, hur säker den än är.
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Bilaga 1.

Tabell.  Översikt av litteratursökning
Söktermer      Antal

träffar
Utvalda 
artiklar

PubMed November 2009

Radiography (MSH)
Radiography (MSH) And Nursing care (FT)
Radiography (MSH) And Nursing care (FT) And Patient (FT)
Radiography (MSH) And  Nurses Role (FT) 
Radiography (MSH) And Nurses Professional (FT) 

Radiology (MSH)
Radiology (MSH) And Nursing care (FT)
Radiology (MSH) And Nursing care (FT) And Patient (FT)
Radiology (MSH) And Nurses Role (FT)
Radiology (MSH) And Nurses Professional (FT) 

CINAHL November 2009

Radiography (TSH)
Radiography (TSH) And Nursing (TSH) 
Radiography (TSH) And Nursing (TSH) And Patients (TSH)
Radiography (TSH) And  Nurses Role (TSH) 

Radiology (TSH)
Radiology (MSH) And Nursing (TSH)
Radiology (MSH) And  Nursing (TSH) AND Patients (TSH)
Radiology (MSH) And Nurses Role (TSH)

Academic Search  December 2009

Radiography (TSH)
Radiography (TSH) And Nursing (TSH) 
Radiography (TSH) And Nursing (TSH) And Patients (TSH)
Radiography (TSH) And  Nurses Role (TSH) 

Radiology (TSH)
Radiology (MSH) And Nursing (TSH)
Radiology (MSH) And  Nursing And Patient (TSH)

Manuell sökning genom referenslistor och tidskrifter
Artiklar beställda genom LTU-biblioteket

512563
764
742
177
16

20061
224
111
41
17

32597
771
310
47

3069
235
77
26

7385
192
55
3

12432
165
58

1

1

1
1

1

1

1

8
2

Totalt 17

MSH – Mesh termer i databasen Pubmed, TSH – Thesarustermer i databasen CINAHL och Academic Search,
FT – frixetssökning
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Bilaga 2.

Tabell. Översikt över artiklar ingående i analysen (n= 17)
Författare
/År
/Land

Typ
av 

studie

Deltagare Metod 
Datainsamling
/Analys

Huvud fynd Kvalitet 
(Hög,
Medel)

Andersson 
et al.,
2008,
Sverige

Kvalitativ 14 röntgensjuk-
sköterskor

Semistrukturerade
intervjuer

CIT- systematisk 
induktiv metod

Yrket uppdelades i två
huvudområden: vårdare
och medicinsk teknolog.

Varje roll belystes ur
fyra kategorier.

Hög

Booth,
2007,
UK

Kvantitativ 12 röntgen –
sjuksköterskor

Semistrukturerade 
intervjuer inspelade
vid två tillfällen.
En öppen kodning 
för dataanalysen.

Röntgensjuksköterska 
- patient relation och 
kommunikation påverkas
av fyra kategorier vilket
måste beaktas vid urval och 
utbildning av 
röntgensjuksköterskor.

Hög

Brealey 
2004,
et al.,
UK

Översikt -
studie

54 artiklar 
publicerade
under perioden
1971-2002.

Metaanalys av 12 
(av 54) studier.

Dataanalys av studie 
beroende  av 
studiernas egenskaper, 
kvalitet och 
noggrannhet. 

Noggrannhet, korrekt 
rapportering  och 
dokumentation  tillhör  
röntgensjuksköterskans
yrke  och bidrar till
en högre effektivitet.

Medel

Castle,
2000,
UK

Kvantitativ 76 röntgensjuk -
sköterskestudenter 
och lärare 
i radiologi.

Tre typer av 
frågeformulär 
som skickades  till 
studenterna och 
lärarna.

I radiologisk kunskap ingår 
både naturvetenskapliga 
ämnen: teknik och 
mekanik, samt 
humanistiska ämnen: 
sociologi och omvårdnad. 
Det är viktigt att särskilja 
dem för att underlätta 
utvecklingen.

Medel

Davies
et al.,
2004,
UK

Kvantitativ 56 patienter Enkäter  med slutna
frågor och VAS-skala.
Allt bearbetades 
statistiskt till histogram

Utbildning i 
patientundervisning gav
en positiv effekt. 
Patienternas oro minskade 
och samarbetet fungerade 
bättre utifrån en större 
förståelse.

Medel

Grönroos
et al., 
2009,
Finland

Kvantitativ 2005 (n = 97/163) 
och  2007  (n = 
73/150) 
röntgensjuksköterskor

Enkäter, 
semistrukturerade 
intervjuer .
Dataanalys med hjälp
av SPSS version 15.

Undersökningen visar att 
engagemang  i arbetet är 
beroende av stabilitet och 
anställningstrygghet; 
ledningen för röntgen –
avdelningar borde ta 
hänsyn till detta för en god 
produktivitet.

Medel
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Tabell. (Fortsättning) Översikt över artiklar ingående i analysen (n= 17)

Författare
/År
/Land

Typ
av 

studie

Deltagare Metod 
Datainsamling
/Analys

Huvud fynd Kvalitet 
(Hög,
Medel)

Healy 
et al., 
2002,
Irland

Kvantitativ n = 96 / 185 
röntgensjuksköterskor

Pilotstudie, en stor 
antal av 
frågeformulär, en  
variansanalys 
(ANOVA).

Det förekommer våld mot 
personal på 
röntgenavdelningar, och  
frekvensen är även lite 
högre än på andra 
avdelningar.

Medel

Lang &
Berbaum,
1997,
USA

Kvantitativ
Kvalitativ

7 sjuksköterskor
och 6 tekniker.
96 patienter

Variansanalys för 
upprepade mätningar.

.

Det finns en tendens till 
minskad användning av 
intravenöst administrerad 
sedering efter träningen. 

Hög

Larsson
et al.,
2009,
Sverige

Kvalitativ 22  intervjuade 
varav 15 även 
observerade
.

Observation, 
inspelade 
semistrukturerade 
intervjuer.
Triangulering.

Visar på mångsidigheten i 
arbetet och vilka områden 
som är högprioriterade och 
leder till ökad kompetens.

Hög

Murphy,
2001, 
U.K

Kvalitativ 13 patienter från 
MRI och 
13 från CT

Grounded teori, 
inspelade semi-
strukturerade 
intervjuer.  Analys
via dataprogram 

(Winmax).

Patienterna var  oftast 
nöjda med personalens 
agerande, men kunde ändå 
uppleva ångest och oro om  
de hade hört andras 
negativa berättelser om 
”hur det var”. 

Medel

Niemi & 
Paasivaara,
2006,
Finland

Översikt –
studie

459 artiklar som
var publicerade
under perioden
1987-2003.

Dikursanalys för att
få djupare förståelse

för röntgensjuk -
sköterskans 
professionella 
identitet.

Röntgensjuksköterskans 
professionella identitet har 
dubbel natur: mekanik i  
teknisk arbetsmiljö och 
kunskap om humanistiskt 
arbete i omvårdnaden.

Hög

Nilsson
et al.,
2009,
Sverige

Kvalitativ 12 anställda på en 
röntgenavdelning, 
olika yrkesgrupper.

Inspelade  öppna 
intervjuer; induktiv 
innehålls analys.

Organisatoriska och 
yrkesmässiga förändringar 
kan bida till  ökad 
tillfredsställelse.

Hög

Price &
Masurier,
2005,
UK

Kvantitativ 177 (av 258)
röntgensjuksköterskor 
och röntgenläkare

Strukturerat 
frågeformulär till 
chefer  inom 
radiologi, vilka 
fördelade dem.

Röntgensjuksköterskans 
uppgifter är förändrade  
efter 1990, nu gör de ofta  
uppgifter som tillhört 
läkarnas område.

Medel
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Tabell. (Fortsättning) Översikt över artiklar ingående i analysen (n= 17)

Författare
/År
/Land

Typ
av 

studie

Deltagare Metod 
Datainsamling
/Analys

Huvud fynd Kvalitet 
(Hög,
Medel)

Rutter & 
Lovegrove, 
2008,
UK

Kvantitativ 1600 röntgen -
sjuksköterskor

Enkäter som 
besvarades med 
graderad skala. 
Statistiska analyser

Det förekommer våld mot 
personal på 
röntgenavdelningar, och  
frekvensen är även lite 
högre än på andra 
avdelningar.

Medel

Story 
et al.,
2008,
USA

Kvalitativ 20 patienter
11 röntgen –
sjuksköterskor

Inspelade 
observationer  och 
intervjuer . 

.

Tillgängligheten för 
patienter med gå-
svårigheter att komma på 
och av röntgenbordet vid 
olika enheter, samt 
personalens agerande.

Hög

Törnqvist 
et al.,
2006,
Sverige

Kvalitativ 12 kvinnliga 
patienter,
7 manliga patienter

Narrativ intervju
Hermeneutisk.
Fenomenologisk

Miljön runt utrustningen 
(MRI) upplevdes mycket 
främmande och därför kom 
personalens agerande att 
framstå som mycket viktigt 

Hög

Williams 
& Berry,
1999,
UK

Kvantitativ
Kvalitativ

51 röntgen -
sjuksköterskor

En fokusgrupps-
intervjuer efter en 
pilotstudie. En Delphi 
undersökning 
genomfördes med 
hjälp av expertpanel.

I röntgensjuksköterskans
nya roll ingår nio  
kategorier som visar på 
vilken typ av kompetens 
som krävs.

Medel
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Bilaga 3.
Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod, enligt
Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, s.156, 157)

Beskrivning av studien

Tydlig avgränsning/problemformulering?         □ Ja           □ Nej         □ Vet ej
Patientkarakteristika Antal..................
Ålder..................
Man/kvinna........
Är kontexten presenterad?                                  
Etiskt resonemang?                                             
Urval
– relevant?                                                          
– strategiskt?                                                       
Metod för
- urvalsförfarande tydligt beskrivet?                  
- datainsamling tydligt beskriven?                    
- analys tydligt beskriven?                                    
Giltighet
- är resultatet logiskt, begripligt? 
- råder datamättnad? 
- råder analysmättnad? 
Kommunicerbarhet
- redovisas resultatet klart och tydligt? 
- Redovisas resultatet i förhållande
till en teoretisk referensram? 
Genereras teori?
Sammanfattande bedömning av kvalitet

□ Bra □Medel □ Dålig
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Bilaga 4.
Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod, enligt
Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, s.154, 155)

Beskrivning av studien

Forskningsmetod        □ RCT □ CCT 

                                   □ multicenter, antal center.....

                                   □ kontrollgrupp/er
Patientkarakteristika Antal................
Ålder................
Man/kvinna......
Kriterier för exkludering adekvata exklusioner                
Intervention
.....................................................................................
Vad avsågs studien att studera?
.....................................................................................
Urvalsförfarandet beskrivet?                                             
Representativt urval?                                                         
Randomiseringsförfarande beskrivet?                               
Likvärdiga grupper vid start?                                            
Analyserade i den grupp som de randomiserades till?      
Blinding av patienter?                                                       
Blinding av vårdare?                                                         
Blindning av forskare?                                                      
Bortfall
Bortfallsanalysen beskriven?                                             
Bortfallsstorleken beskriven?                                               
Adekvat statistisk metod? 
Etiskt resonemang? 
Hur tillförlitligt är resultatet?
Är instrumenten valida? 
Är instrumenten reliabla? 
Är resultaten generaliserbart? 
Huvudfynd (Hur stor var effekten?, Hur beräknades effekten?, NNT,
konfidensintervall, statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning)
.........................
Sammanfattande bedömning av kvalitet

□ Bra □Medel □ Dålig
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Bilaga 5.
Protokoll för kvalitetsbedömning av systematiska översikter och meta-analyser, enligt
Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, s.152, 152)

Utgår studien från väldefinierad frågeställning?

Överstämmer studiens fokus med egna inkluderingskriterier avseende:
Urval, ”korrekt” fokus?
Vårdsituation, ”korrekt” fokus? 
Resultat, ”korrekt” fokus? 

Finns redovisning av relevanta inkluderingskriterier i studien avseende:
Ingår ”rätt” studier för ändamålet?
Var sökningen rigoröst utförd? 
Är inkluderande studier kvalitetsvärderade?
Är studiens inkludering, sökning, kvalitetsgranskning reproducerbart?
Var resultaten liknande i de inkluderande studierna?
Är resultaten från samtliga inkluderade studier klart och tydligt redovisade?
Är förekommande variationer i resultatet diskuterade?

Övergripande resultat från studien (signifikans; NNT, odds ratio, m.m.):

Finns precisa resultat redovisade i studien (konfidensintervall)?


