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ABSTRAKT 

Bakgrund: Kompression är ett sätt att dra ner stråldoser till patienter vid konventionella 

röntgenundersökningar med höga stråldoser. Kompression kan åstadkommas genom 

posterior-anterior (PA) projektion och via kompressionsanordning som ger ett mekaniskt 

tryck över aktuellt område. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har visat på brister i tidigare 

rapporter avseende följsamheten av kompressionstillämpning och dokumentering. 

Syfte: Syftet med detta examensarbete är att undersöka om och hur kompression används vid 

konventionell ländryggs- och bäcken/höftledsundersökningar vid två röntgenkliniker i 

Sverige. 

Metod: Ett observationsschema utformades och testades i en pilotstudie. Därefter 

genomfördes en strukturerad observationsstudie på två röntgenkliniker i Sverige. Totalt 

observerades 98 undersökningar.    

Resultat: Resultatet visade att röntgenklinikerna tillämpade PA i 89% respektive 88% av de 

observerade ländryggsundersökningarna. Kompressionsanordningen användes i 0% 

respektive 24% av ländryggsundersökningarna på röntgenklinikerna och i 27% respektive 0% 

vid bäcken-/höftledsundersökningarna. Av både ländryggs- och bäcken-

/höftledsundersökningarna var det 53% respektive 75% följsamhet av 

dokumenteringsrutinerna på de båda röntgenklinikerna. 

Konklusion: Användandet av kompression och kompressionsanordningen visar på att det 

finns utrymme för förbättringar. Även följsamheten av dokumenteringsrutinerna kan 

förbättras på båda röntgenklinikerna. 

Nyckelord: bäckenundersökning, dokumentering, höftledsundersökning, kompression, 

ländryggsundersökning,   
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1. INLEDNING 
Konventionell röntgendiagnostik är en vanlig undersökningsmetod, varje år utförs 3 944 

747 konventionella röntgenundersökningar. Bäcken/höft representerar 11,7% och 

ryggraden 9,7% av dessa röntgenundersökningar (1). Konventionell röntgen av 

ländryggen ger höga stråldoser till bland annat reproduktionsorganen som är bland de 

strålkänsligaste organen i kroppen (2). Ett sätt att minska stråldosen till känsliga organ 

är att tillämpa kompression av patienten. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har i en 

tidigare rapport visat på brister i rutiner av strålskyddsåtgärder och dokumentation som 

t.ex. tillämpning av kompression till patienten vid de undersökningar där detta skall 

tillämpas (3). 

Författarna till denna studie observerade på sina verksamhetsförlagda utbildningar 

(VFU) att tillämpningen av rutiner kring kompression och dokumentation vid 

konventionell ländryggs-, bäcken/höftledsfrontalbild varierade mellan 

röntgensjuksköterskor och röntgenkliniker. Därför blev författarna till denna studie 

intresserade av att undersöka tillämpningen av rutiner, positionering av patienten, 

kompressionsanordningen i samband med undersökning samt efterföljande av dessa 

rutiner genom dokumentering.  

2. BAKGRUND 

2.1 Kompressionsmetoder 
Komprimering kan ske med olika metoder. Ett sätt är att lägga patienten i bukläge även 

kallat posterior-anterior (PA) vid frontalbilden under en ländryggsundersökning. Vid 

PA orsakar patientens egna vikt en naturlig komprimering av buken och när volymen 

minskar resulterar detta även i att stråldosen till patienten minskar (4). För att 

komprimera patienten ytterligare kan vid PA även kompressionsanordningen användas, 

se bilaga 1, som ger en mekanisk komprimering av det område som anordningen 

används över (4). Ett annat sätt att komprimera patienten är att använda sig av 

kompressionsanordning i anterior-posterior (AP) projektion men då förslagsvis 

tillsammans med en speciell kudde som läggs på patientens mage. På detta sätt blir även 

rörelseoskärpan mindre då patienten är fixerad (4). 

Kompression är ett effektivt sätt att minska stråldos till patient vid konventionella 

undersökningar och ska tillämpas vid buköversikter, urografier, bäcken- och 
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ländryggsundersökningar, enligt bilaga 1. Vid en komprimering av patienten på 3 

centimeter sker en halvering av stråldosen till patienten (3).  

Kontraindikationer för PA projektionen och kompression är traumapatienter, patienter 

med grav buksmärta, respiratorisk insufficiens eller rörlighetssvårigheter. Om PA 

projektion väljs skall åtgärder för att hjälpa mot patientens obehag vidtagas (2).  

2.2 Tidigare forskning 
Olsson et al (5) kommer i sin artikel fram till att en patient i AP kan med 

kompressionsanordning bli 7-8 cm tunnare oavsett patientens storlek. Att vända 

patienten från AP till PA ger en naturlig kompression hos de patienterna med högt BMI 

(33 och högre) medan patienter med lågt BMI (18 och lägre) är denna kompression 

försumbar eller icke existerande. Att i PA även använda kompressionsanordningen gör 

att patientens storlek kan minskas ytterligare på alla patientstorlekar. I Olsson et al (5) 

artikel kommer de dock fram till att den bästa kompressionen uppnås vid AP med 

kompressionsanordning, patienterna kunde då komprimeras 30-47% i diameter. Med 

denna komprimering menar Olsson et al (5) att 50% eller mer i stråldosreducering kan 

uppnås. I en artikel av Davey et al (2) kommer de fram till att bara genom att vända 

patienten från AP till PA så kan den effektiva dosen sänkas med 19,8%. Davey et al (2) 

menar också att det inte sker någon statistisk signifikant skillnad i bildkvalitet vid 

övergång från AP till PA, däremot en liten förstoring av skelettstrukturer, L3 var 25 mm 

i AP projektion och förstorades till 27 mm i PA projektion. 

2.3 Konventionell ländryggs- och bäcken/höftledsundersökning 
Enligt SSM allmänna råd bör en konventionell ländryggsundersökning bestå av två 

projektioner, en frontal och en lateralbild. Med eventuell komplettering av sacrum, L5 

frontal och/eller L5 lateral. Kompression bör användas, men för frontalbilden kan PA 

vara ett alternativ för dosreducering (6). Den rekommenderade projektionen av AP och 

PA är PA då den ger en lägre effektiv dos, minskad risk för cancer till följd av strålning, 

och minskad gonad dos (7).  

Vid en konventionell höftledsundersökning är det två projektioner som tas, en 

bäckenfrontal eller höftledsfrontal och en axialbild eller sidobild. Kompression ska 

användas om möjligt på bäcken-/höftledsfrontalbilden. Bäckenundersökningar består av 

en projektion som är en bäckenfrontalbild och även vid denna ska kompression 

användas (bilagor 1, 2). 
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2.4 Strålning 
Fotonerna i röntgenstrålningen har olika energi, hög energi är mer genomträngande än 

lågenergifotoner (8). När röntgenstrålningen träffar patienten kan fotonerna spridas, 

absorberas eller passera utan att växelverka (9). Med växelverkan menas att fotonerna 

påverkas och påverkar den materia de passerar (8). Växelverkan i patienten leder till att 

en del fotoner förlorar energi och sprids medan andra förlorar hela sin energi och 

stannar upp (F). Energin som absorberas i en volym kallas absorberad dos och har 

enheten J/kg men har fått ett eget namn: gray (Gy) (9). Absorberad dos till patienter 

benämns i mGy eller µGy då 1 Gy är en mycket stor absorberad dos (9). 

Strålningens kvalitet och energi påverkar också vilken inverkan strålningen har på 

materian den passerar (8). Detta vägs in med den absorberade dosen och ger ekvivalent 

dos med enheten Sievert (Sv) (9, 8). Från den ekvivalenta dosen kan olika organs 

strålkänslighet vägas in och den effektiva dosen kan räknas fram, även den anges i Sv 

(9, 8). 

2.5 Strålningseffekter på vävnad 

Deoxiribonukleinsyra (DNA)-molekylen är en viktig del i strålskador då det anses att 

effekter på DNA är den primära orsaken till skador på cellnivå. Strålskador på DNA 

uppkommer via basskada, enkelsträngsbrott, dubbelsträngsbrott och brott på 

vätebindningar mellan strängarna. När cellen bestrålas kan cellen antingen genomgå 

celldöd, reparation eller mutation. Vid mutation kan det resultera i cancer, ärftliga 

skador i kommande generationer eller ingen effekt. Effekter av strålning brukar delas in 

i tre typer, deterministiska effekter, stokastiska effekter och teratogena effekter (9). 

2.5.1 Deterministiska (akuta) effekter 

Deterministiska effekter sker då en kraftig bestrålning av hela kroppen eller ett specifikt 

organ sker, detta resulterar oftast i omfattande celldöd i det bestrålade område. Om detta 

sker på ett organ kommer det resultera i att organets funktion påverkas. En 

deterministisk effekt uppkommer omkring en stråldos på 1 Gy vid helkroppsbestrålning 

och vid 4 Gy förväntas en 50% chans till överlevnad utan medicinsk vård (9). 
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2.5.2 Stokastiska (sena) effekter 

Stokastiska effekter är när strålningen orsakar mutationer i cellens arvsmassa vilket 

resulterar i cancer eller ärftliga förändringar. Dessa förändringar kan ske utan 

bestrålning dock ökar sannolikheten för att förändring sker med ökad stråldos. Enligt 

International Commission on Radiological Protection (ICRP) kan det vara ett linjärt 

samband mellan stråldos och risk. Den genomsnittliga risksannolikheten för att drabbas 

av cancer är 5,5 % per Sv vid låga stråldoser (9). 

2.5.3 Teratogena (foster) effekter 

Teratogena skador uppkommer då ett foster bestrålas under moderns graviditet. Organ 

eller enskilda kroppsdelar bli då skadade på cellnivå, graden av skada beror på vilket 

stadie av graviditeten fostret blev bestrålat under. Embryot är som mest känsligt för 

strålning vid första tiden efter befruktning vid veckorna 8-15 (9). 

2.6 Strålskyddslagen 
Strålskyddslagen (1988:220) är en lag som omfattar joniserande och icke-joniserande 

strålning. Lagens huvudsakliga syfte är att skydda människor, djur och miljö från 

skadlig strålningspåverkan. Lagen gäller för de verksamheter som hanterar strålning 

eller radioaktiva material. SSM har under strålskyddsförordningen tilldelats uppgiften 

av regeringen att utveckla föreskrifter om strålskydd (10). 

2.7 Strålsäkerhetsmyndigheten 
SSM är den statliga myndighet i Sverige som ställer krav på verksamheter som hanterar 

strålning och även kontrollerar att kraven följs (11).  

SSM har utvecklat föreskrifter utifrån strålskyddsförordningen (1988:293) 7 § som ska 

tillämpas av de verksamheter som hanterar joniserande strålning med avsikt att 

medicinskt och odontologiskt diagnostisera med hjälp av röntgen eller radioaktiva 

ämnen (12). Enligt SSMFS 2008:31 12 § har SSM utvecklat diagnostiska referensnivåer 

som för ländryggsundersökningar inte får överstiga 10 Gycm2 och 4 Gycm2 för 

bäckenundersökning (13). Om en kliniks diagnostiska standarddos överstiger dessa ska 

detta utredas och dosen minskas. SSMFS 2008:31 9§ handlar om att vid varje modalitet 

skall det finnas en metodbok som beskriver hur de undersökningar som utförs på 

undersökningsrummet genomförs. Samt skall uppgifter av lämpliga dosreducerande 

medel beskrivas. I SSMFS 2008:31 tas även upp kompetenskrav, utrustning, tillfrågan 
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om graviditet hos kvinnor och övriga skyldigheter för tillståndshavaren (12). 

Enligt SSMFS 2008:31 25 § ska tillståndshavaren kunna lämna uppgifter om 

röntgenundersökningar och stråldoser på begäran av SSM. Därför är det viktigt att 

dokumentera så SSM kan bokföra statistiska uppgifter (12).  

2.8 ICRP -  internationella strålskyddskommissionen  

ICRP arbetar främst med att hjälpa med att förebygga cancer, andra sjukdomar och 

effekter som associeras med exponering av joniserad strålning. ICRP arbetar även för 

att skydda miljön. Sen 1928 har ICRP utbildat, upprätthållit och utvecklat International 

system of radiological protection som används världen över som en bas för radiologisk 

skyddsstandard (14). Enligt ICRP bygger strålskyddsarbete på tre huvudprinciper: 

berättigande, optimering och dosgränser. Med berättigande menas att det finns goda 

skäl till att nyttja en metod då joniserande strålning används. Optimering betyder att 

optimalt utforma det strålskydd som krävs när strålning är inblandat. Detta kallas även 

ALARA (as low as reasonably achievable) vilket innebär att, med hänsyn tagna till 

sociala och ekonomiska faktorer, ha så låg strålning som praktiskt möjligt. Dosgränser 

är den maximala stråldos som en person får utsättas för under en viss tid (9). 

2.9 Röntgensjuksköterskans yrkesroll 

I kompetensbeskrivningen för legitimerade röntgensjuksköterskor beskrivs att 

röntgensjuksköterskan ska ha kunskap för att i sitt arbete ge god omvårdnad och säker 

vård. De fyra etiska grundprinciper som röntgensjuksköterskan arbetar utifrån är respekt 

för självbestämmande, att inte skada, att göra gott och rättviseprincipen (15).  

Den lag som är specifik för röntgensjuksköterskan är strålskyddslagen, vars syfte är att 

skydda från skadlig strålningspåverkan (10). Alla röntgensjuksköterskor ska ha kunskap 

om att kunna planera, genomföra och utvärdera undersökningar med hänsyn till 

bildkvalitet, stråldos och strålsäkerhet (15). För att minimera stråldos skall följande 

punkter has i åtanke (15): 

● ALARA – (As low as reasonable achievable) vilket betyder att med hänsyn 

tagna till sociala och ekonomiska faktorer, ha så låg strålning som praktisk 

möjligt (16). 

● Minimera stråltiden – för att stråldosen ska bli så låg som möjligt ska patienten 
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bestrålas under så kort tid som möjligt (16). 

● Maximera avståndet till strålkällan – ju närmare en person är strålkällan desto 

högre blir stråldosen till personen (16). 

● Använda strålskydd – att använda sig av gonadskydd, blyförkläde och 

blyglasögon är sätt att skydda patient/personal från strålning (16). 

Stråldosen till patienten kan även reduceras på andra sätt såsom PA istället för AP (7), 

användande av kompressionsanordning (5) och så litet strålfält som möjligt (9). 

Röntgensjuksköterskan har även som ansvar att dokumentera utefter de gällande 

författning (15) och i enlighet med Patentdatalagen (2008:355) är röntgensjuksköterskan 

även skyldig att dokumentera relevanta uppgifter om patienten och dess undersökning 

(17). 

2.10 Problemformulering  
SSM har i sin rapport visat på brister i tillämpande av strålskyddsåtgärder på 

röntgenkliniker runtom i Sverige. Brister var störst vad gäller kompressionstillämpning, 

vissa län använde kompressionstillämpning i över 90% av fallen medan andra län låg 

under 10% av kompressionstillämpning (3). 

Författarna till denna studie har observerat brister i användandet av 

kompressionsanordning och dokumentering av kompressionstillämpning på sina 

tidigare VFU placeringar. Utifrån dessa erfarenheter valde författarna till denna studie 

att fördjupa sig ytterligare i detta område. 

3. SYFTE 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om och hur kompression används vid 

konventionell ländryggs- och bäcken/höftledsundersökningar vid två röntgenkliniker i 

Sverige. 

3.1 Frågeställningar 
- På vilket sätt komprimeras patienten? 

- Används kompressionsanordningen? 

- Om och hur dokumenteras kompressionstillämpning? 
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4. METOD 

4.1 Design 
Studien är en direkt strukturerad kvantitativ observationsstudie, då det är ett specifikt 

problem som studeras utifrån ett observationsschema, se bilaga 3 (18). 

4.2 Urval 
Röntgenklinikerna på två sjukhus valdes för att kunna jämföra dessa med varandra. 

Anledningen till att dessa valdes var för att det var geografiskt lämpligt för författarna 

till denna studie. Författarna till denna studie kände även sedan tidigare till de valda 

röntgenklinikerna. 

Patientgruppen som inkluderades var de patienter som skulle undersöka ländrygg 

och/eller bäcken/höftled. Inom dessa undersökningar var det frontalbilderna författarna 

till denna studie ville observera, då kompression ska användas vid dessa projektioner.  

Patienter över 50 år exkluderades i bäcken/höftledsundersökningarna då en av 

röntgenklinikerna som observationerna genomfördes på inte använder kompression på 

patienter äldre än 50 år vid dessa undersökningar. Vid ländryggsundersökningarna som 

skulle observeras sattes ingen åldersgräns eftersom alla patienter oavsett ålder ska 

komprimeras om inte kontraindikationer finns i enlighet med metodbok på respektive 

inkluderad röntgenklinik. 

4.3 Datainsamlingsmetod 
Författarna till denna studie utformade ett observationsschema med indelade kategorier 

för kön, undersökning, PA eller AP, kompressionsanordning, hur/om kudden användes 

och om skriftlig och/eller märkesdokumentering gjordes, se bilaga 3. Kategorierna 

utformades med stöd ifrån röntgenklinikernas egna metodböcker (bilagor 1, 2). 

Observationsschemats första kategori visade om patienten var man eller kvinna. I nästa 

steg angavs vilken undersökning som gjordes: ländrygg eller bäcken/höftled och om det 

var en student som gjorde undersökningen kunde “S” på observationsschemat ringas in. 

Vidare angavs om undersökningen utfördes i PA eller AP och därefter om 

kompressionsanordningen användes eller ej på frontalbilderna. Om 

kompressionsanordningen inte användes fanns utrymme att ange varför.  

Till kompressionsanordningen fanns en kudde och i nästa steg angavs om kudden 
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användes på magen, ryggen eller inte alls. Den sista kategorin var dokumentering där 

alternativen var ja, nej och “?”. Frågetecknet användes om författarna till denna studie 

missade om röntgensjuksköterskan dokumenterade skriftligt eller ej. Frågetecknet 

behövde aldrig användas. Kompressionsanordningen på ett av sjukhusen var även 

utrustad med ett “K” märke som skulle läggas så att det blev synligt på bilden, för att 

dokumentera detta fanns svarsalternativen ja, nej och ej aktuellt, se bilaga 3. 

4.4 Tillvägagångssätt 
Författarna till denna studie utformade ett informationsbrev till 

avdelningscheferna/enhetschef för godkännande så att författarna till denna studie 

kunde genomföra observationsstudien på röntgenkliniken, se bilaga 4. En pilotstudie 

genomfördes med observationsschemat under en dag på ett av sjukhusen för att testa att 

observationsschemat fungerade i praktiken. Efter pilotstudien gjordes några små 

ändringar av observationsschemat inom rubrikerna S, hur används kudde i samband 

med undersökning och dokumentering, se bilaga 3. 

 

Mellan den 28/2 och 9/3 2017 spenderade författarna till denna studie sju dagar på var 

sin röntgenklinik, tisdag till torsdag första veckan och måndag till torsdag andra veckan. 

De ländryggs- och bäcken/höftledsundersökningar som observerades genomfördes på 

tre respektive två undersökningsrum på vardera röntgenklinik. Undersökningarna 

genomfördes av legitimerade röntgensjuksköterskor och i vissa fall med närvarande 

student. Möjlighet till dokumentering om student deltagit gavs i observationsschemat, 

se bilaga 3. De röntgensjuksköterskor som arbetade på de aktuella 

undersökningsrummen fick dagligen muntlig information om att författarna till denna 

studie var där för att genomföra examensarbete och skulle göra en observationsstudie 

där rutiner för vissa konventionella röntgenundersökningar skulle granskas. För att de 

observerade röntgensjuksköterskorna inte skulle förstå vad studien handlade om valde 

författarna till denna studie att observera alla undersökningar och låtsas anteckna även 

på ej aktuella undersökningar.  

Under hela dagen hade författarna till denna studie uppsyn på vilka undersökningar som 

kom in på de olika undersökningsrummen för att kunna genomföra sina observationer 

på de relevanta undersökningarna.  
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Innan patienten togs in på undersökningsrummet observerade författarna till denna 

studie de relevanta patienternas ålder då patienter äldre än 50 år exkluderades vid 

bäcken/höftledsundersökningar. Därefter kontrollerades det dokumenterade könet i 

remissen. När patienten sedan kom in i undersökningsrummet observerades om 

patienten ombads lägga sig på rygg eller på mage. Därefter observerades om 

kompressionsanordningen användes och om den tillhörande kudden användes och på 

vilket sätt. Om kompressionsanordningen inte användes och röntgensjuksköterskan 

angav anledning till detta antecknades orsaken, se bilaga 3.  

Dokumenteringen på röntgenklinikerna skilde sig åt. På röntgenklinik ett fanns det ett 

undersökningsformulär som skulle fyllas i vid undersökningar där kompression, 

gonadskydd och fråga om graviditet var aktuellt. De dokumenteringsalternativ som var 

möjliga vid kompression var bukläge, ja, nej och om nej varför. Registrering gjordes om 

röntgensjuksköterskan fyllde i kompressionsdelen av undersökningsformuläret på 

röntgenklinik ett, se bilaga 3. 

På röntgenklinik två fanns också ett frågeformulär som klickades i vid identitetskontroll 

och om patienten tillfrågats om graviditet, gonadskydd och om kompression användes. 

Om patientens identitet redan kontrollerats innan röntgensjuksköterskan avgjort om 

kompression skulle användas kunde dokumenteringen göras i remisstexten med en 

redan vald fras som klipptes in. 

På röntgenklinik ett observerades 36 ländryggsundersökningar och 11 

bäcken/höftledsundersökningar. På röntgenklinik två observerades 34 

ländryggsundersökningar och 17 bäcken/höftledsundersökningar. Totalt observerades 

70 ländryggsundersökningar och 28 bäcken/höftledsundersökningar på de båda 

röntgenklinikerna. 

4.5 Etiska överväganden 
Enligt den yrkesetiska koden för röntgensjuksköterskan skall forskningsetiska riktlinjer 

följas vid utveckling och forskning inom området (15). Människors integritet, lika värde 

och självbestämmande är vad som ligger i fokus vid detta examensarbete utifrån 

essensen i forskningsetiken (19). Därför har detta examensarbete inte samlat in några 

personuppgifter om patienter eller röntgensjuksköterskor. 

Personuppgiftslagens (1998:204) grundprincip säger att forskning endast ska 



10 
 

genomföras med respekt för människovärdet, därför har datainsamlingen i detta 

examensarbete exkluderat personuppgifter (20).  

Innan observationerna utfördes kontaktades avdelnings-/enhetschef på vardera 

röntgenklinik. Skriftlig information om studiens syfte och upplägg beskrevs, vardera 

avdelnings-/enhetschef gav samtycke muntligt och skriftligt. För att inte påverka 

resultatet ansåg författarna till denna studie att röntgensjuksköterskorna som 

observerades inte kunde erhålla all information om studien. Fortsättningsvis är det ett 

etiskt dilemma att studiens observerade röntgensjuksköterskor inte vet vad studien 

handlar om (19). 

4.6 Analys 
Den insamlade datan beräknades i de olika kategorierna och sammanställdes i tabeller. 

Vidare beräknades även datan i procent på användandet av PA, kompressionsanordning 

och vilken grad av dokumentering som skedde på aktuella röntgenundersökningar. Efter 

sammanställningen skapades två figurer som redovisade resultatet.  
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5. RESULTAT 
Resultat grundas på 98 observationer och kommer att redovisas i figurer och text. 

5.2 Ländryggundersökning 
I figur 1 visas samtliga frontalbilder vid ländryggsundersökningar uppdelat på 

röntgenklinikerna och vidare utifrån tre kategorier. Kategorierna var PA, 

kompressionsanordning och om röntgensjuksköterskan dokumenterade. 

 

 

Figur 1. Figuren visar resultatet från tre kategorier utifrån frontalbilderna från 
ländryggsundersökningar. Kategorierna var om undersökningen gjordes i posterior-anterior 
(PA) projektion, med kompressionsanordning och om dokumentering gjordes. Totalt var det 36 
observationer på röntgenklinik ett och 34 på röntgenklinik två. Av de 34 undersökningarna på 
röntgenklinik två var det fyra av PA undersökningarna som även hade kompressionsanordning. 

 

Totalt observerades 70 ländryggundersökningar fördelat på två röntgenkliniker där det 

var frontalbilden som var aktuell, av dessa var 31 män och 39 kvinnor. Av de 36 

ländryggsundersökningar som observerades på röntgenklinik ett var det 32 (89%) som 

komprimerades med PA läge och av de 34 ländryggsundersökningar som observerades 

på röntgenklinik två var det 30 (88%) som komprimerades med PA läge (figur 1).  På 

röntgenklinik ett användes kompressionsanordningen inte någon gång och på 

röntgenklinik två användes den åtta gånger (24%) (figur 1). 

Kompressionsanordningskudden används inte vid någon av ländryggsundersökningarna 
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på någon av röntgenklinikerna. Dokumentering av kompression skedde 20 gånger på 

röntgenklinik ett (56%) och sex gånger på röntgenklinik två (75%) (figur 1). I enlighet 

med metodboken på röntgenklinik två dokumenteras det bara om 

kompressionsanordningen används medan på röntgenklinik ett dokumenteras både vid 

användande och icke användande av kompressionsanordningen. Varför 

kompressionsanordningen uteblev dokumenterades två gånger på röntgenklinik ett och 

inte någon gång på röntgenklinik två. K-märkes dokumentering som visar om patienten 

var komprimerad var bara relevant för röntgenklinik två men användes inte vid något 

tillfälle. Vid sju tillfällen var en student inblandad vid undersökningen på röntgenklinik 

ett, på röntgenklinik två var ingen student närvarande. Ingen skillnad mellan man och 

kvinna kunde urskiljas i någon av ovanstående kategorier. 

5.3 Bäcken-/höftledsundersökning  
I figur 2 visas samtliga frontalbilder vid bäcken-/höftledsundersökningar uppdelat på 

röntgenklinikerna och vidare i två kategorier. Kategorierna var kompressionsanordning 

och om röntgensjuksköterskan dokumenterade. 

 

 
Figur 2. Figuren visar resultatet från två kategorier utifrån frontalbilderna från bäcken-
/höftledsundersökningar. Kategorierna var om undersökningen gjordes med 
kompressionsanordning och dokumentering. Totalt var det 11 observationer på röntgenklinik ett 
och 17 på röntgenklinik två.  
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Totalt observerades 28 frontalbilder vid bäcken-/höftledsundersökningar, av dessa var 

13 män och 15 kvinnor. Alla undersökningar gjordes i AP läge på båda 

röntgenklinikerna. Kompressionsanordningen används tre (27%) gånger på 

röntgenklinik ett och inte någon gång på röntgenklinik två (figur 2).  

Kompressionsanordningskudden används i alla tre fall på röntgenklinik ett. 

Dokumentering tillämpades fem gånger (45%) på röntgenklinik ett och inte någon gång 

på röntgenklinik två (figur 2). Av dessa fem på röntgenklinik ett var det tre tillfällen då 

kompressionsanordningen används och två tillfällen då den inte användes, utan att det 

angavs varför. K-märkesdokumentering användes inte vid något tillfälle då 

kompressionsanordningen inte användes vid något tillfälle på röntgenklinik två där K-

märke var relevant. Ingen student var inblandad i någon av bäcken-

/höftledsundersökningarna på någon av röntgenklinikerna. Ingen skillnad mellan man 

och kvinna kunde urskiljas i någon av ovanstående kategorier. 

6. DISKUSSION 
6.1 Metoddiskussion 
Författarna till denna studie valde att göra en strukturerad observationsstudie på grund 

av att de hade ett intresse att se hur det ser ut i praktiken på röntgenklinikerna. 

Fortsättningsvis vid en litteraturstudie kunde författarna till denna studie inte veta hur 

datan samlats in i de artiklarna som då skulle utgjort resultatet i litteraturstudien. Ett 

observationsschema utformades för att underlättar bearbetning och sammanställning av 

den insamlade datan (18).  

Observationsschemat utformades för att underlätta observationsanteckningarna. Efter ett 

första utkast gjorde författarna till denna studie en pilotstudie för att testa 

observationsschemat i praktiken. Efter pilotstudien gjordes förändringar: -67 lades till 

för att författarna till denna studie skulle komma ihåg från vilket år patienterna skulle 

ingå vid bäcken-/höftledsundersökning då exkluderingskriterie fanns för patienter över 

50 år. 

Även ett S lades till för att kunna anteckna om en student var delaktig vid 

undersökningen. Under pilotstudien observerades flera olika kompressionsmetoder 

därför lades “egen komprimering” till som anteckningsalternativ. Under skriftlig 

dokumentering lades ett “?” till ifall författarna till denna studie skulle missa att 
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anteckna “ja” eller “nej”. Märkesdokumenteringen var bara aktuell på röntgenklinik två 

därför gavs alternativet “ej aktuellt” för observationsanteckning till röntgenklinik ett, se 

bilaga 3. 

Bäcken-/höftledsundersökningar antecknades till en början separat men då dessa 

undersökningar var så få lades de ihop till redovisningen, dessa två undersökningar 

hörde även ihop på en av röntgenklinikerna. 

Om kompressionsanordningen användes fanns alternativen “ja” eller “nej” och “om nej 

anges varför”, men då författarna till denna studie inte ville påverka resultatet kunde de 

inte fråga undersökande röntgensjuksköterska av vilken anledning 

kompressionsanordningen inte användes. Därför kunde bara röntgensjuksköterskans 

skriftliga anteckningar ingå i studien. 

Ett etiskt dilemma som diskuterades av författarna till denna studie var att de 

observerade röntgensjuksköterskorna inte kunde vara frivilliga deltagare då de inte fick 

veta vad som observerades. För att inte resultatet skulle påverkas valde författarna till 

denna studie att till de observerade röntgensjuksköterskorna ge minsta möjliga 

information och bara informera om att författarna till denna studie var där för att utföra 

ett examensarbete med inriktning på rutiner av vissa konventionella 

röntgenundersökningar. Även observerade/antecknade författarna till denna studie på ej 

aktuella undersökningar för att vilseledda den observerade röntgensjuksköterskan. 

Urvalsstorleken påverkas av tiden och studiens inriktning (19). Denna studie 

begränsades av tiden, därför gjordes så många observationer som möjligt under de sju 

dagar som författarna till denna studie var närvarande på de två röntgenklinikerna.  

6.2 Resultatdiskussion 
6.2.1 AP jämfört med PA 

SSM anser att kompression bör användas vid frontalbilder av ländryggsundersökningar 

och att PA projektionen är ett sådant alternativ (6). De båda röntgenklinikerna som 

ingick i denna studie beskriver i sina metodböcker att frontalbilderna ska som standard 

tas i PA (bilagor 1, 2). Denna studie visar att på röntgenklinik ett användes PA i 89% av 

ländryggsundersökningarna som ingick i denna studie medan röntgenklinik två använde 

PA i 88% av ländryggsundersökningarna, författarna till denna studie anser detta vara 
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ett bra resultat dock finns det utrymme för förbättring.  

Artiklar styrker valet av PA projektion vid frontalbilder av buken. Davey et al (2) 

beskriver att den effektiva dosen kan sänkas med 19,8% om PA projektion används 

istället för AP vid ländryggsundersökningar. I en artikel av Nic an Ghearr et al (21) 

beskrivs att med PA projektion så kan den effektiva dosen sänkas med 56%. Ben-

shlomo et al (22) artikel visade på en sänkt effektiv dos med 48% till barn och 46% till 

vuxna med PA projektion. Chaparian et al (7) kom i sin artikel fram till att den effektiva 

dosen kunde sänkas med 50-57% med PA projektion jämfört med AP. Artiklarna är 

överens om att den effektiva dosen kan sänkas om PA projektion används istället för AP 

projektion, därför anser författarna till denna studie att PA är ett bra 

kompressionsalternativ som standardprojektion. Resultatet i denna studie visar på att PA 

användes i stor utsträckning av de båda röntgenklinikerna som observerades vilket visar 

på en god tillämpning av strålhygien och rutiner.  

Den procentuella sänkningen av effektiv dos skilde sig mellan de olika artiklarna men 

de flesta ligger relativt nära varandra med ett undantag i Davey et al (2) på 19,8%. I Nic 

an Ghearr et al (21) artikel fanns indikationer på att dosreduceringen skilde sig mellan 

patienter och fantom vilket enligt författarna till denna studie kan förklara varför Davey 

et al (2) resultat skilde sig eftersom de använde sig av ett fantom. Därför anser 

författarna till denna studie att mer forskning behövs för att avgöra om fantomstudier är 

jämförbara med studier på verkliga patienter avseende stråldoser.  

Vidare tar två artiklar upp ingångs-yt dosen, Nic an Ghearr et al (21) menar att den kan 

sänkas med 16% om PA används istället för AP medan Brennan et al (23) såg en 

sänkning med 38,6% på patienter. 

PA och AP projektionen har olika inverkan på stråldoser till känsliga organ vilket 

artiklar har undersökt. Davey et al (2) beräknade att den absorberade dosen till känsliga 

organ kunde sänkas vid PA med 74%-66,9% till magsäcken, 68,3%-56,6% till kolon, 

36%-29,3% till övrig vävnad (såsom hjärta, lever, njurar och gallblåsa), 24,7%-8,7% till 

testiklar, 22,8%-3,7% till äggstockar. Enligt Youngs (24) artikel kunde stråldosen 

sänkas med 4,5 gånger till bukorganen vid PA projektioner. Strålreduceringen beror på 

att de strålkänsliga organen i buken skyddas av muskulatur, skelett och är längre ifrån 

strålkällan jämfört med AP (2, 24). Författarna till denna studie anser därför att PA bör 
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användas i enlighet med röntgenklinikernas metodböcker då tidigare artiklar visat på 

sänkt stråldos till känsliga organ vilket vår studie har visat att röntgenklinikerna gör. 

Föregående artiklar jämförde även bildkvalitet vid PA och AP projektioner. Enligt 

Davey et al (2) och Mekis et al (25) kunde inte någon signifikant skillnad i bildkvalitet 

ses vid de båda ländryggs projektionerna. Brennan et al (23) menar att bildkvaliteten 

inte visade på någon signifikant skillnad, dock kunde PA projektionen avbilda 

skelettstrukturer skarpare. Nic an Ghearr et al (21) kom fram till att det överskådligt inte 

är någon skillnad i bildkvalitet vid en PA projektion jämfört med AP vid 

ländryggsundersökningar. PA projektionen var bättre på att avbilda buken medan AP 

projektion avbildar en skarpare bild av benstrukturer och en bättre avbildning av njurar. 

Brennan et al (23) menar att PA är bättre projektion för skelettstrukturer medan Nic an 

Ghearr et al (21) visar på att det är AP projektionen som är bättre för skelettstrukturer. 

Författarna till denna studie konstaterar att enligt artiklarna är det ingen signifikant 

skillnad i bildkvalitet mellan de båda projektionerna, dock är PA den bättre projektionen 

avseende stråldosen till patienten, därför anser författarna till denna studie att PA bör 

väljas före AP projektionen. Valet för PA stödjs även av Brennan et al (23) med 

avseende för att skelettstrukturer avbildas tydligare.   

6.2.2 PA jämfört med kompressionsanordning 

Genomsnittligt kan stråldosen sänkas med 50% vid användning av 

kompressionsanordning under frontalbilden vid ländryggsundersökningar. Utifrån 

strålskyddssynpunkt bör kompressionsanordningen tillämpas vid buk-, aorta-, rygg-, 

bäcken-, höftleds- och urografiundersökningar. Enligt statens strålskyddsinstituts 

rapport från 2001 används kompressionsanordningen bara vid 6% av undersökningarna 

ovan (26). 

Enligt Olsson et al (5) så kan alla patienter oavsett storlek komprimeras med 7-8 cm i 

bäckenregionen med kompressionsanordning i AP läge.  För patienter med högt BMI 

(BMI 33 eller högre) spelar det ingen roll om patienten är i PA eller AP vid användande 

av kompressionsanordningen. Vid PA läge utan kompressionsanordning för de patienter 

med lågt BMI (BMI 18 eller lägre) sker det ingen kompression av diametern dock sker 

det en 47% minskning av diametern vid AP med kompressionsanordning och 27% 

minskning av diameter vid PA med kompressionsanordning. För patienter med normal 

BMI (runt BMI 23) sker det en minskning med 38% av diameter vid AP med 
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kompressionsanordningen och 28% minskning av diameter vid PA med 

kompressionsanordningen. Enligt Brennan et al (23) är den genomsnittliga 

kompressionen vid byte från AP till PA 1,8 cm utan kompressionsanordning. Davey et 

al (2) menar att dosreducering sker till strålkänsliga organ när de är längre ifrån 

strålkällan och en strålfiltrering sker via muskulatur och ryggrad vid PA projektionen. 

Författarna till denna studie menar därför att fortsatt forskning på detta är nödvändigt 

för att veta om PA med kompressionsanordning och den strålfiltrering som 

muskulaturen ger skulle vara bättre än AP med kompressionsanordning då en större 

komprimering av diameter kan åstadkommas. 

6.2.3 Studiens resultat mot SSM rapport 

Tidigare mätningar från SSM på tillämpning av kompressionsrutiner resulterade i 27% 

tillämpning på röntgenklinik ett och 100% tillämpning på röntgenklinik två (3). 

Resultatet i den här studien visade tillämpning av kompressionsanordning och PA med 

74% på röntgenklinik ett och 61% på röntgenklinik två. Dokumentering av rutiner för 

röntgenklinik ett var 53% och 75% på röntgenklinik två.  

Författarna till denna studie tror att skillnaden i resultaten på röntgenklinikerna beror på 

att denna studie hade en kortare datainsamlingsperiod då antalet deltagande 

röntgensjuksköterskor var färre vilket kan ge ett mindre sanningsenligt resultat och 

grundas på färre undersökningar.  

SSM har även inkluderat alla undersökningar där kompression skall tillämpas medan 

denna studies resultat är på ländryggs- och bäcken-/höftledsundersökningar. En annan 

anledning till skillnaden enligt författarna till denna studie kan vara att metoderna i 

studierna varierar. SSMs rapports resultat samlades in via webblanketter som varje 

röntgenklinik själva fick fylla i medan denna studie var en observationsstudie (3). Med 

webblankett kan alla undersökningar under en längre period ingå medan vid en 

observationsstudie är det i det här fallet en kortare period med ett lägre antal 

undersökningar.  

6.2.4 Röntgenklinikernas metodböcker 

De båda röntgenklinikernas metodböcker liknar varandra i avseende av 

kompressionsanordningen. Vid alla frontalbilder ska kompressionsanordningen 

användas om inte kontraindikation finns i enlighet med röntgenklinikernas metodböcker 

(bilagor 1, 2). Ett sätt de båda röntgenklinikerna skiljer sig på är att på röntgenklinik ett 
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tas en bäckenfrontalbild vid höftledsundersökningar och vid röntgenklinik två tas en 

höftledsfrontalbild se bilagor 1, 2. Höftledsfrontalbilden är ett bättre val stråldosmässigt 

då ett mindre strålfält användes jämfört med en bäckenfrontalbild, eftersom att ett 

mindre strålfält ger en lägre stråldos (9). Ytterligare en protesbäckenbild tas vid fraktur 

på patienten vid röntgenklinik två och röntgenklinik ett tar en protesbäckenbild vid 

synlig artros hos patienten se bilagor 1, 2.  

Enligt författarna till denna studie gynnas patienter med artrosfrågeställning av 

röntgenklinik två stråldosmässigt, då röntgenklinik ett tar en bäckenfrontal och en 

protesbäckenfrontal medan röntgenklinik två bara tar en höftledsfrontal som ger ett 

mindre strålfält (9).  

Fortsättningsvis skiljer sig även röntgenklinikerna åt på projektion två vid 

artrosfrågeställning, röntgenklinik ett tar en axialbild och röntgenklinik två en sida se 

bilagor 1, 2. Enligt författarna till denna studie borde en axialbild ge lägre stråldos till 

patienten än vad sidobilden ger då den mängd massa strålningen ska passera är mindre 

(27). Ytterligare ett sätt som röntgenklinikerna skiljer sig åt är vid konventionella 

ländryggsundersökningar där röntgenklinik ett tar L5 frontal och sidobild vid behov 

medan på röntgenklinik två är L5 frontalen standardbild och sidobilden vid behov. 

Enligt författarna till denna studie ger röntgenklinik ett lägre stråldos till patienten då 

två standardprojektion tas medan röntgenklinik två tar tre standardprojektioner. 

6.2.5 Dokumentering  

På röntgenklinik ett dokumenterades rutiner i 53% av fallen och 75% vid röntgenklinik 

två. Enligt författarna till denna studie beror skillnaden mellan röntgenklinikerna på att 

röntgenklinik ett ska dokumentera alla oavsett om patienten komprimeras via PA, med 

kompressionsanordning eller inte alls medan röntgenklinik två endast dokumenterar då 

kompressionsanordning används. Författarna till denna studie anser att systemet för 

dokumentation på röntgenklinik ett är att föredra då röntgenklinik två inte har något sätt 

att veta hur många patienter som skulle ha komprimerats men där det uteblivit. 

På röntgenklinik ett fanns två fall dokumenterade där kompression inte nyttjats och där 

man inte angivit varför, två fall där kompression inte nyttjats men anledningen har 

angivits samt två fall där anledningen till att kompression inte nyttjats givits muntligen 

till författarna av denna studie. På röntgenklinik två gavs muntlig anledning sex gånger. 

Författarna till denna studie anser att alla fall där muntlig anledning uppgavs till varför 



19 
 

kompression inte användes var i enlighet med röntgenklinikernas metodböcker och på 

röntgenklinik ett borde därför dessa dokumenterats. Då de muntliga anledningarna inte 

dokumenterades är dessa inte med i denna studies resultat. 

På röntgenklinik två fanns dokumentering i form av ett K-märke som skulle placeras i 

strålfältet om kompressionsanordningen användes, för att direkt på bilden visa att 

patienten komprimerats. I samtliga fall under denna studies observationstid uteblev K-

märkesdokumentering. Författarna till denna studie anser att avsaknaden av K-märket 

på röntgenbilden inte borde ske då K-märket förvaras på kompressionsanordningen och 

följer alltid med fram till patienten när kompressionsanordningen används men märket 

läggs inte i strålfältet. 

Anledningar till brister i dokumenteringen kan bero på t.ex. stress och den mänskliga 

faktorn. Enligt Brown (28) har stressen ökat p.g.a. att den avsatta tiden för varje 

undersökning har minskat, t.ex. har lungröntgens genomsnittliga tid gått från sex 

minuter till tre och en halv. Enligt författarna till denna studie kan bristerna i 

dokumenteringen bero på den mänskliga faktorn, alltså att röntgensjuksköterskan 

glömmer att dokumentera.  

För att motverka den mänskliga faktorn anser författarna till denna studie att en 

påminnelse bör göras. Herzberg et al (29) skrev en artikel om ett påminnelsesystems 

inverkan på dokumentering där en signifikant förbättring skedde med endast en 

påminnelse. Enligt författarna till denna studie skulle ett system för pop-up fönster för 

dokumenteringsmöjligheter i slutet av undersökning vara till stor hjälp för att 

röntgensjuksköterskan ska komma ihåg att dokumentera. Författarna till denna studie 

anser att båda röntgenklinikerna skulle kunna förbättras av ett liknande 

påminnelsesystem då röntgensjuksköterskan idag aktivt måste komma ihåg att gå in och 

dokumentera.  

7. KONKLUSION 
De båda röntgenklinikerna var bra på att tillämpa PA projektionen vid 

ländryggsundersökningar. Det finns utrymme för förbättring av tillämpning av 

kompressionsanordningen på båda röntgenkliniker. På de båda röntgenklinikerna finns 

det också utrymme för förbättring av dokumentering. 
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