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Abstrakt 

Bakgrund: Det växande barnet genomgår ett flertal kognitiva utvecklingsstadier under sin 

uppväxt. Röntgensjuksköterskan bör kunna möta barnet på dess rådande utvecklingsnivå och 

tillgodose dess specifika behov. För ett barn kan röntgenundersökningsrummet vara en okänd 

och skämmande miljö som framkallar oro. Genom att anpassa miljön i undersökningsrummet 

samt använda material som till exempel såpbubblor, klistermärken, gosedjur och musik kan 

röntgensjuksköterskan underlätta röntgenundersökningen på barnet. Syfte: Syftet med denna 

studie var att granska vilka förutsättningar som finns för att kunna underlätta 

röntgenundersökningar på barn vid utvalda röntgenkliniker i Sverige. Metod: Enkätstudie. 

En enkät skickades ut till totalt tjugotvå utvalda röntgenkliniker i samtliga regioner i Sverige. 

Sexton röntgenkliniker svarade på enkäten. En av röntgenklinikerna exkluderades från 

studien då enkäten ej besvarats på samtliga frågor. Resultat: Resultatet i detta arbete baseras 

på de femton röntgenkliniker som svarade på samtliga frågor i enkäten. Röntgenklinikerna 

som deltog i enkäten hade genomgående mer material och dekoration tillgängligt vid de 

konventionella röntgenundersökningarna i jämförelse med datortomografiundersökningarna. 

Konklusion: Det finns en del material att tillgå vid de utvalda röntgenklinikerna i Sverige för 

att underlätta röntgenundersökningar av barn. Det finns dock en önskan hos 

röntgenklinikerna som deltog i enkäten om tillgång till mer material samt mer dekoration och 

färg i undersökningsrummet. 

Nyckelord:  adapted environment, adapted materials, conventional X-ray, computed 

tomography, Juvenile radiology. 
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1. Inledning 
Både vuxna och barn är besökare på röntgenkliniken och väntar ibland i samma väntrum eller 

undersöks i samma undersökningsrum. Barn bör inte behandlas som små vuxna och kan 

därför vara i behov av en miljö anpassad för deras utvecklingsnivå. Det uppstod ett intresse 

av att undersöka om röntgenklinikerna i Sverige är barnanpassade och på vilket sätt. Intresset 

var riktat mot röntgenklinikernas miljö i väntrum samt undersökningsrum vid konventionell 

röntgen och datortomografi samt vilka material som fanns att tillgå för att kunna underlätta 

vid röntgenundersökningar på barn. I detta arbete definieras barn vara mellan åldrarna 0 – 18 

år. Det finns studier inom ämnet som tar upp användningsområden samt effekten av olika 

material och miljöer för barn som besöker röntgenkliniker men inte hur det ser ut på 

röntgenkliniker runt om i Sverige. I detta examensarbete utfördes en enkätundersökning för 

att ta reda på vilka befintliga material som finns för att underlätta röntgenundersökningar på 

barn. Enkäten inkluderade även röntgenklinikernas egna önskemål om vilka material de 

ansåg sig sakna vid röntgenundersökningar på barn.  

2. Bakgrund 
2.1 Barnets utveckling 
För att anpassa omvårdnaden av barn på både ett medicinskt och individanpassat plan bör 

sjukvårdspersonal ta hänsyn till barnets fysiskt motoriska och mentala utveckling. Kognitiv 

utveckling är ett begrepp som avser barnets förmåga att tolka sin omvärld via sina sinnen 

samt dess egna uppfattning om omvärlden. Sjukvårdspersonal bör känna till att det nyfödda 

barnet reagerar vid beröring och har en utvecklad hörsel samt smak och luktsinne men en 

sämre syn. Vid tre till fyra månaders ålder är barnets synförmåga väl utvecklad. En god 

omvårdnad är att uppfatta barnets behov utifrån dess premisser (1).  

De finns ett flertal teorier kring barnets olika utvecklingsstadier, Jean Piagets teori om barnets 

utvecklingsstadier är den teori som är mest refererad (1). Piaget använder en stadieteori för 

att beskriva barnets utveckling. Teorin utgår ifrån att alla barn genomgår samma stadier i sin 

utveckling oavsett kultur och miljö där varje stadie utvecklas från ett tidigare stadie. Det 

första stadiet kallas för det sensomotoriska stadiet som avser barnets första två levnadsår. I 

detta stadie använder barnet sina sinnen samt motoriska rörelser för att lära sig sin omvärld. 

Barnet ser, hör, smakar och känner på föremål för att skapa sin uppfattning om omvärlden. I 

det sensomotoriska stadiet lär sig barnet kopplingen mellan det som den gör samt följden av 

utförandet. Det andra stadiet kallas för det preoperationella stadiet och det pågår mellan 
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åldrarna två till sju år. Barnet utvecklar ett logiskt tänkande men saknar uppfattning om 

mängd och tid. Vid detta stadie är barnet mycket självupptagen och sätter sig själv i centrum. 

Utmärkande vid detta stadie är animism där föremål som till exempel leksaker i barnets ögon 

får liv och känslor (2). Detta kan utnyttjas vid röntgenundersökningar där leksaken kan agera 

som stöd under processen (1). Tredje stadiet kallas för de konkreta operationernas stadie. 

Detta stadie infinner sig mellan sju till tolv års ålder. I de konkreta operationernas stadie har 

barnet en förmåga att använda ett mer utpräglat teoretiskt tänkande och kan särskilja 

information. Den tidigare egocentriska karaktären avtar. Stadiet efter tolv års ålder kallas för 

de formella operationernas stadium eller de abstrakta operationernas stadium. Piaget menar 

att det sker en utveckling i förmågan att tänka abstrakt. Tonåren beskrivs som en 

självupptagen och sårbar period (2).  

2.2 Barnets rädsla i undersökningsrummet  
För många patienter och framförallt barn är röntgenavdelningen en okänd miljö med 

främmande teknisk utrustning. Vilket kan orsaka spändhet, oro och stress hos barnet inför 

undersökningen. Hos barn kan stress yttra sig på flera olika sätt såsom: oro, framfusighet och 

aggressivitet. Att barn blir oroliga inför röntgenundersökningar kan bero på många olika 

faktorer. Röntgenapparatur kan upplevas som stor och skrämmande och även förberedelser 

med sprutor, nålar och saxar kan utlösa oro inför undersökningen (1).  En situation med ett 

otröstligt barn kan leda till konsekvenser där besöket måste ställas in eller att barnet behöver 

sövas. En traumatisk upplevelse i samband med en röntgenundersökning kan utvecklas till 

rädsla för att söka vård i framtiden och därmed undvika eventuell nödvändig vård (3).   

I en studie utförd i Sverige utreddes barns upplevelse av smärta, oro och ångest i samband 

med akuta röntgenundersökningar. Sedan utfördes en bedömning om dessa faktorer kan 

relateras till barnets uppfattning om vård. I studien analyserades akuta konventionella 

röntgenundersökningar av etthundratio svensktalande barn i åldrarna fem till femton år. 

Studien avsåg att analysera barns upplevelse vid akuta röntgenundersökningar av övre och 

nedre extremiteter. Barnen delades in i två åldersgrupper i ena gruppen var barnen i åldrarna 

tolv till femton år och undersöktes vid en röntgenavdelning avsedd för vuxna. I den andra 

gruppen var barnen i åldrarna fem till elva år och undersöktes vid en röntgenavdelning 

avsedd för barn. Innan röntgenundersökningen fick barnen en åldersanpassad information om 

hur röntgenundersökningen skulle gå till. Majoriteten av barnen upplevde obehag och tyckte 

det gjorde ont när röntgensjuksköterskan vände och berörde kroppsdelen som skulle 

undersökas, detta trots förberedande smärtlindring. Samtliga barn som deltog i studien var 
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nöjda med informationen som de fick innan undersökningen och ansåg sig förstå vad som 

skulle hända under röntgenundersökningen. Studien betonar vikten av en personcentreradvård 

samt röntgensjuksköterskans uppgift att kunna utvärdera barnets uppfattning av situationen 

samt dess nivå av oro och ångest. (4). 

2.3 Röntgensjuksköterskans roll 
Röntgenpersonalen bör ha en kunskap om vilka faktorer som kan utlösa stress samt oro hos 

barnet. I kompetensbeskrivningen för röntgensjuksköterskor står det skrivet att 

röntgensjuksköterskan ska verka för en personcentrerad vård. Röntgensjuksköterskan ska 

även tillgodose vårdtagarens specifika behov samt uppmärksamma vårdtagarens upplevelser 

av obehag och smärta och kunna lindra dessa genom adekvata åtgärder. 

Röntgensjuksköterskan bör även ha omdöme och kunskap om att ge adekvat information till 

vårdtagaren samt uppmuntra och stödja vårdtagaren att genomföra röntgenundersökningen 

eller behandlingen (5).  

En god kommunikation samt grundlig information skapar en trygg atmosfär och fungerar som 

en grund för att skapa ett gott samarbete. Röntgensjuksköterskan bör vara lugn och trygg i sin 

roll för att minska stressen hos barnet. Nyckeln till en god kommunikation är en 

tvåvägsprocess mellan sändare och mottagare då båda parter måste visa intresse för att kunna 

skapa en kontakt (1). I mötet med barnet är det viktigt att röntgenpersonalen visar sitt 

engagemang samt intresse för att skapa en kontakt med barnet för att sätta denne i centrum. 

Barn som engageras vid undersökningen har en större möjlighet att samarbeta. Att lyssna, 

använda ord barn förstår, använda kroppsspråk samt visa empati är exempel på sätt som kan 

bidra till en god kommunikation och samarbete mellan barn och röntgensjuksköterska (6). En 

svensk studie analyserade kommunikationen mellan barnet, vårdnadshavaren och 

röntgensjuksköterskan. I syfte att utvärdera mellan vilka parter kommunikationen var mest 

aktiv. Studien visade att cirka 70 procent av all kommunikation skedde mellan 

röntgensjuksköterskan och barnet. Enligt studien kunde kommunikation föras med barnen 

redan från tre års ålder (7). 
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2.4 Barnet och dess vårdnadshavare 
Ett barn kommer sällan till en röntgenundersökning på egen hand, de har ofta med sig 

vårdnadshavare, syskon eller mor-farföräldrar. Att barnet har någon med sig skapar en 

trygghet. Att fråga barnet samt vårdnadshavaren om de kan medverka och hjälpa till vid 

röntgenunderundersökningen kan leda till att barnet samt vårdnadshavaren känner sig 

involverade i undersökningen. Genom att uppmuntra vårdnadshavaren att hjälpa till vid 

undersökningen kan röntgensjuksköterskan och vårdnadshavaren arbeta tillsammans för att 

underlätta röntgenundersökningen av barnet (1). Röntgensjuksköterskan kan uppmuntra 

vårdnadshavaren till att distrahera barnet. Distraktionerna från vårdnadshavaren behöver inte 

vara avancerade, de kan bestå av att hålla handen, prata eller sjunga (8). 

Det är viktigt att ge en god information samt en realistisk bild om hur undersökningen utförs 

till både barnet och vårdnadshavaren. Det leder till en ökad trygghet för både barnet och 

vårdnadshavaren då de vet vad de kan förvänta sig av undersökningen (1). 

2.5 I undersökningsrummet 
För att fånga barnets uppmärksamhet och underlätta röntgenundersökningen kan 

röntgenpersonalen använda sig av avledning i röntgenundersökningsrummet. Avledningen 

kan bestå av materiella ting t.ex. leksaker, klistermärken, såpbubblor, sockerlösning, musik 

eller ljudbok. Att anpassa miljön genom att dämpa ljuset i undersökningsrummet eller lägga 

om en varm filt kan ge en lugnande effekt hos barnet och underlätta röntgenundersökningen 

ytterligare (1). Avledning av barn kan vara aktiv eller passiv. Aktiv distraktion kräver barnets 

engagemang och kan bestå av interaktiva leksaker, tv-spel, virtuell verklighetsteknik, 

kontrollerad andning eller guidad avslappning (9). Kontrollerad andning innebär andning 

efter särskilt mönster genom vägledning. Guidad avslappning innebär att genom 

avslappningsövningar infinna sig i ett avslappnat tillstånd (10). Användning av interaktiva 

leksaker inför operationer, injektioner samt interventioner har i en studie från Kanada visat att 

barnets stressnivå och oro minskar. Virtuella verklighetsglasögon har visat sig vara effektiva 

när de är anpassade till en särskild diagnos eller behandling. Vid mindre ingrepp kan 

kontrollerad andning användas som en metod för att lugna barnet, även guidad avslappning 

har visat sig fungera. Vid passiv distraktion stimuleras barnet utan att integreras. Musik kan 

distrahera barnet från smärta eller stressen under undersökningen. Musiken bör dock anpassas 

efter ålder på barnet för att nå bästa effekt. Även TV kan användas som distraktion för att 

undvika oro i samband med röntgenundersökningar på barn (9). 
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I en studie utförd i Korea analyserades funktionen av att använda animerad film med 

barnsånger under ultraljudsundersökningar. Det var åttioåtta barn som deltog i studien i 

åldrarna en månad till femton år. Barnen som deltog i studien var kallade till både 

rutinkontroller samt återbesök. Om barnet inte kunde tröstas eller lugnas med 

kommunikation, napp eller sång visades den animerade filmen. Majoriteten av barnen visade 

mycket god respons och lugnades av filmen. Fem av de åttioåtta barnen ville inte se på 

filmen. I studien fanns även fyra barn med diagnostiserad mentala funktionshinder som gav 

en god respons på filmen och lugnades. Studien rekommenderade animerad film i samband 

med ultraljudsundersökningar på barn. Metoden med animerad film ansågs även vara 

kostnadseffektiv eftersom den totala undersökningstiden kunde reduceras. (11). Att ge barnet 

beröm under och efter utförd undersökning både i verbal form samt även genom en liten gåva 

t.ex. ett diplom, klistermärke, ring eller ballong ger barnet ett positivt avslut på 

undersökningen (1). 

2.6 Tidigare forskning inom området 
I en studie utförd i USA jämfördes stressnivån hos tvåhundratretton barn vid olika kategorier 

av röntgenundersökningar. I studien användes två olika undersökningsrum. I det ena 

undersökningsrummet fanns inget som riktade sig åt barn och deras uppmärksamhet medan 

det i det andra rummet fanns en projektor som spelade olika ljusmönster och animationer på 

väggen. Barnen i studien var mellan fyra till arton år. Barn under fyra år exkluderades från 

studien eftersom det ansågs problematiskt att föra en verbal kommunikation samt intervju 

efter röntgenundersökningarna. Barnen som undersöktes i rummet med film och ljusvisning 

visade en avsevärt lägre stressnivå och större förmåga till kommunikation och samarbete med 

röntgenpersonalen. De patienter som undersöktes i rummet utan anpassning för barn och 

avledning visade tecken på högre stressnivåer samt mindre intresse till kommunikation och 

samarbete med röntgenpersonalen (3).  

Vid alla typer av röntgenundersökningar är det viktigt att barnet ligger stilla för att undvika 

suddiga bilder som inte kan användas för diagnostik. Ibland kan barnen behöva sedering inför 

röntgenundersökningen det finns dock nackdelar med att sedera ett barn. Enligt Hwan Lim, et 

al medför sedering alltid en ökad risk för barnet samt längre besökstid, det leder i sin tur till 

en ökad kostnad för sjukhuset samt behov av en anestesiolog (11). Magnetresonanstomografi 

(MR) är en krävande undersökning för barn. Undersökningen tar lång tid och i många fall 

sederas eller sövs barnen för att klara av undersökningen. I en litteraturstudie som utförts av 

Netzeke-Doyle analyserades MR undersökningar som genomförts utan att barnen blivit sövda 
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eller sederade. Vid dessa fall användes istället distraktioner som barnet kunde ägna sig åt 

under undersökningen. Distraktioner som användes var till exempel virtuell verklighetsteknik 

eller film. Effekten av distraktionerna på barnen berodde på barnets ålder, undersökningens 

totala tid samt röntgenpersonalens och vårdnadshavarens förberedelse inför 

röntgenundersökningen (12). 

Vid en studie utförd i Spanien analyserades effekten av miljön i undersökningsrummet samt 

väntrummet. Inför studien ändrades den sterila miljön i undersökningsrummet om och 

dekorerades med illusioner av fönster. Dekoren placerades strategiskt ut på platser där 

patienter spenderade mycket av sin tid och väggarna vid väntrummet dekorerades till att likna 

en skog. I taket placerades moduler som återspeglade natur och frukter Studien baserades på 

ett frågeformulär med etthundrafemtio deltagare. Patienterna var i blandade åldrar mellan 

sexton till nittio år och vid generell god hälsa. Av de Etthundrafemtio ifyllda frågeformulären 

var det etthundrafyrtiotvå formulär som var korrekt ifyllda av deltagarna. Studien visade att 

dekoren gav en påtaglig god respons och sänkte stressnivåerna hos patienterna. De 

sängliggande patienterna såg i vanliga fall endast lysrör i taket och med dekoren ansågs taket 

nu vara mer behagligt att titta på under färden i korridoren (13). 

I en litteraturstudie analyserades effekten av musikterapi i samband med olika typer av 

kliniska undersökningar. Barnen i studien var i åldrarna en månad till arton år. Studierna som 

analyserades i litteraturstudien delades in i aktiv och passiv form. Litteraturstudien 

utvärderade ett antal tandläkarbesök där musikterapi visade god effekt hos barnen som 

lugnades vid tandläkarbesöken och undersökningen underlättades. Det analyserades även 

passiv musikterapis inverkan hos barn som skulle genomgå MR-undersökningar. Effekten av 

musiken i samband med MR-undersökningarna gav en positiv respons hos barnen som 

genom musikterapin inte behövde fullt lika mycket lugnande läkemedel. Aktiv musikterapi 

visade sig ge en positiv och lugnande inverkan hos barnen vid preoperativa perioder. Oron 

hos barnen minskade då de kvällen innan och morgonen därpå, inför operationen utfört aktiv 

musikterapi tillsammans med en musikterapeut. Effekten av musikterapi varierade beroende 

på vilken typ av undersökning som utförs och vilken typ av musik barnet lyssnade på (14).  
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3. Syfte 
Syftet med denna studie är att granska vilka förutsättningar som finns för att kunna underlätta 

röntgenundersökningar på barn. 

4. Frågeställning 
Vilka material finns tillgängliga för att kunna underlätta röntgenundersökningar på barn vid 

konventionell röntgen samt datortomografi? Är miljön i undersökningsrummen dekorerade 

eller på andra sätt anpassade för barn? 

5. Material och metod 
5.1 Design 
Arbetet valdes att utföras som en enkätstudie. Detta för att samla in information om vad 

utvalda röntgenkliniker runt om i Sverige har till förfogande vid sina avdelningar för att 

kunna anpassa röntgenundersökningar på barn.    

5.2 Enkät 
Ett informationsblad om syftet med enkäten samt svarsalternativ bifogades med enkäten, se 

bilaga 1. Enkäten bestod av fem frågor om hur deras undersökningsrum och väntrum var 

utformade samt vilka material som fanns att tillgå för personalen vid röntgenundersökningar 

på barn. Frågorna var indelade för konventionell röntgen och datortomografi och utformades 

i samråd handledaren för examensarbetet. Studiens syfte låg som grund för enkätens frågor. 

De fyra första frågorna var utformade som flervalsfrågor och den femte frågan var en öppen 

fråga. Frågorna som ställdes var; Vad finns i ert väntrum som gör det barnvänligt? Hur ser er 

miljö ut i undersökningsrummet? Är utrustningen dekorerad på något vis? Finns det material 

för ett underlättat arbete med barnet som ska undersökas? Finns lättillgänglig belöning efter 

undersökningen? Om ni får önska fritt vad skulle ni vilja ha på er avdelning som skulle kunna 

underlätta era undersökningar av barn? Under varje fråga i enkäten fanns utrymme för 

respondenterna att utveckla sina svar ytterligare genom fritext, se bilaga 2. Frågorna till 

enkäten delades inte upp efter kön då författarna ansåg att det inte var relevant för studien.  

5.3 Tillvägagångssätt och urval 
Först utformades en enkät med fem frågor. Enkäten granskades av handledaren för 

examensarbetet innan utskick genomfördes. Första utskicket levererades via mail den 27 
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februari 2017 till 14 utvalda röntgenkliniker. Enkäten valdes att skickas till landets samtliga 

universitetssjukhus inklusive två kliniker specialiserade på barnröntgen samt sju mindre 

kliniker runt om i landet. Röntgenklinikerna valdes ut efter geografiskt område för att 

inkludera samtliga regioner inom landet. För att säkerställa ett större resultat togs ett beslut en 

vecka senare om att skicka enkäten till ytterligare 8 utvalda röntgenkliniker och därmed 

inkludera Sveriges samtliga regioner. Dessa ytterligare åtta kliniker fick en påminnelse efter 

fem dagar om medverkan till studien. Totalt skickades 22 enkäter ut via mail till respektive 

enhetschef vid varje utvald röntgenklinik. Av de 22 röntgenklinikerna svarade 15 

röntgenkliniker på enkäten. Mottagarna, enhetschef och dess personal uppmanades att svara 

inom sju dagar och därefter skickades en påminnelse ut. Insamlingen av data avslutades den 

24 mars 2017 och därefter samanställdes resultatet. 

5.4 Datainsamling och bortfall 
Datainsamlingen utfördes genom enkätform och samlades in från de utvalda 

röntgenklinikerna i Sverige. Enkäten skickades elektroniskt via internet och klinikerna kunde 

välja att svara per post eller elektroniskt. Totalt skickades 22 enkäter varav 16 röntgenkliniker 

gav respons. En utav röntgenklinikerna svarade inte på samtliga frågor i enkäten och 

exkluderades därför från studien. Resultatet baserades på de 15 röntgenkliniker som svarade 

på samtliga frågor i enkäten. 

5.5 Forskningsetiska överväganden 
Information tilldelades vid utskick av enkäten att deltagandet i enkäten var frivilligt och att 

röntgenklinikerna inte skulle nämnas vid namn, se bilaga 1. Enkäten som skickades 

förklarade syftet med studien samt hur resultatet skulle redovisas. De deltagande 

röntgenklinikerna kunde välja att få det färdiga materialet skickat till sig.  

5.6 Bearbetning och analys 
Svaren från röntgenklinikerna sammanställdes utifrån frågorna i enkäten. Svaren från 

samtliga röntgenkliniker presenterades i figurform för ett mer överskådligt resultat. Den 

fritext som röntgenklinikerna angav som svar citerades i resultatet.   
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6. Resultat 
Resultatet baserades på de femton röntgenkliniker som svarat på samtliga frågor i enkäten. 

Redovisningen i resultatet utgår ifrån enkätfrågorna och är uppdelade efter dem. Figurerna 

visar alla svarsalternativ angivna i enkäten samt antal röntgenkliniker. Den fritext som 

respondenterna angav vid respektive fråga presenteras i löpande text.  

6.1 Väntrummet vid röntgenkliniken

Figur 1: Vid Första frågan i enkäten svarade röntgenklinikerna på frågan om hur deras väntrum var 
utformade. 

Utifrån frågan besvarade sex av de femton röntgenklinikerna att barn hade ett eget väntrum. 

nio av de femton röntgenklinikerna hade gemensamt väntrum för barn och vuxna. Tolv av de 

femton röntgenklinikerna hade tillgång till barnböcker i väntrummet. Tio av det femton 

röntgenklinikerna hade tillgång till lego eller andra leksaker för barnen.  

Fem av de femton röntgenklinikerna som deltog i studien utvecklade sina svar ytterligare i 

fritext om hur deras väntrum var utformat för barn;  

o "TV som visar barnkanalen, lekhörna och två datorskärmar med spel till barnen". 

o "Liten barnhörna med böcker och leksaker". 

o "TV och video". 

o "TV med dvd. Barnanpassad dekor". 

o "Kritor och ritpapper". 
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6.2 Miljön i undersökningsrummet vid konventionell röntgen och datortomografi 

 

Figur 2: Vid andra frågan i enkäten svarade röntgenklinikerna på hur deras undersökningsrum var 
utformade, frågan var uppdelad för konventionell röntgen samt datortomografi. 
 

Fem av de femton röntgenklinikerna hade någon form av dekor på vägg, golv eller tak vid 

datortomografundersökningsrummet. Tio av de femton röntgenklinikerna hade någon form av 

dekor på vägg, golv eller tak vid konventionellröntgen. 

Sju av de femton röntgenkliniker som besvarade i enkäten utvecklade sina svar ytterligare i 

fritext om hur miljön såg ut i undersökningsrummet vid konventionellröntgen;  

o "Havstema med vågor, delfiner mm. Klistermärken på röntgenröret. Mobila 

röntgenapparaten har ett barnvänligt utseende". 

o "Barnanpassad tapet, dekoration och leksaker för barn. Klistermärken barnen själva 

får sätta på röntgenröret". 

o  "Zoo- och rymdtema, väggdekor med ugglor i träd, fjärilar. Klistermärken på 

röntgenröret. Upphängda gosedjur och leksaker". 

o "Färgglada detaljrika tavlor. Upphängda gosedjur och leksaker. Klistermärken på 

röntgenröret". 
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o "Dekaler med tecknade djur, skelett och blommor på väggarna. Upphängda gosedjur. 

Dekaler och små monster på röntgenröret. Tillverkaren har dekor på 

undersökningsbordet, skyms dock av madrass". 

o  "Dekor med Nalle Puh, cirkuståg, hund mm. På röntgenröret finns klistermärken och 

gosedjur". 

o  "Planscher, mobil i taket. Mobila röntgenapparaten är utsmyckad som en giraff". 

Fem av de femton röntgenklinikerna som besvarade enkäten utvecklade sina svar ytterligare i 

fritext om hur miljön såg ut i undersökningsrummet vid datortomografiundersökningar; 

o "Ska renoveras med nya tapeter och nytt tak och ny datortomograf". 

o "Bilder från olika filmer finns på väggen". 

o "Tillfälliga klistermärken som fästs på datortomografen". 

o "Displayen med personnummer kan ställas in och bli mer lekfull när barnundersöks". 

"Displayen kan visa filmer". 

o "Plansch och mobil i taket". 

6.3 Material för ett underlättat arbete med barnet som ska undersökas 
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Figur 3: Redovisar antalet röntgenklinikers material i deras undersökningsrum för ett underlättat 
arbete av barn som skall undersökas. Frågan var indelad för både konventionell röntgen samt 
datortomografiundersökningar.  

 

Två av de femton röntgenklinikerna hade bandspelare att tillgå vid de konventionella 

röntgenundersökningarna.  En av de femton röntgenklinikerna hade bandspelare att tillgå vid 

datortomografiundersökningar. Fjorton av de femton röntgenklinikerna hade 

såpbubblor/leksaker/docka/gosedjur att tillgå vid de konventionella 

röntgenundersökningarna. Nio av de femton röntgenklinikerna hade 

såpbubblor/leksaker/docka/gosedjur att tillgå vid datortomografiundersökningar. En av de 

femton röntgenklinikerna hade tillgång till projektor för bilder och film i samband med 

konventionella röntgenundersökningar. Två av de femton röntgenklinikerna hade tillgång till 

projektor för bilder och film vid datortomografi undersökningar. Nio av de femton 

röntgenklinikerna hade tillgång till sockerlösning vid konventionella röntgenundersökningar. 

Åtta av de femton röntgenklinikerna hade tillgång till sockerlösning vid 

datortomografiundersökningar. 

 Fem av de femton röntgenklinikerna som besvarade enkäten utvecklade sitt svar ytterligare i 

fritext om vilka material de hade till förfogande för att kunna underlätta arbetet med barn vid 

konventionella röntgenundersökningar; 

o  "Två surfplattor som lånas från lekterapin". 

o  "Broschyrer med riktig röntgenutrustning. Ipad, lysande pennor, lampor som skiftar i 

olika färger". 

o "DVD spelare för filmvisning". 

o "Surfplatta med spel och film". 

o  "Gosedjur". 

Två av de femton röntgenklinikerna som besvarade enkäten utvecklade sitt svar ytterligare i 

fritext om vilka material de hade till förfogande för att kunna underlätta arbetet med barn vid 

datortomografiundersökningar; 

o  "I kallelsen kommer broschyr med 1177s sagobok om datortomografi finnas för 

barn". 

o  "Surfplatta med spel och film". 
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6.4 Lättillgänglig belöning efter undersökningen 

 

Figur fyra. Vid den fjärde frågan i enkäten besvarade röntgenklinikerna om de hade tillgång till 
lättillgänglig belöning tex klistermärke/tatuering/leksak efter utförd röntgenundersökning.  

Frågan var uppdelad för konventionell röntgen samt datortomografi. Samtliga av de femton 

röntgenkliniker som deltog i enkäten hade lättillgänglig belöning i form av 

klistermärke/tatuering/leksak efter utförd konventionell röntgenundersökning. 

Fjorton av de femton röntgenklinikerna hade lättillgänglig belöning i form av 

klistermärke/tatuering/leksak vid datortomografi undersökningar. 

Åtta av de femton röntgenklinikerna utvecklade sina svar ytterligare i fritext om de hade 

tillgång till lättillgänglig belöning efter utförd undersökning; 

o  "Tatueringar, klistermärken, mindre leksaker". 

o  "Klistermärken, bokmärken, studsboll, små bilar". 

o  "Klistermärken, tatueringar, liten leksak, handledsvärmare, lysande pennor, penn-

sprutor. Möjlighet finns att ge större gosedjur vid längre undersökning. Gosedjur som 

annars ges till barn på MR". 

o "Klistermärken, tatueringar, minder leksak". 

o  "Gummiskelett, ringar, små bilar". 

o "Klistermärken, tatueringar, mindre leksaker". 

o  "Blandade leksaker". 
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o "Klistermärken, liten leksak". 

6.5 Önskemål hos röntgenklinikerna  
Vid sista frågan i enkäten fick personalen på röntgenklinikerna tänka fritt. Elva av de femton 

responderande röntgenklinikerna besvarade frågan; om ni fick önska fritt vad skulle ni vilja 

ha på er avdelning som skulle kunna underlätta era undersökningar på barn? 

Röntgenklinikernas svar citeras nedan;  

o "Att röntgenavdelningen inte skulle behöva bekosta klistermärken etc". 

o  "Surfplattor med barnanpassade spel mm". 

o "Att det fanns en hänvisning i kallelsen till 1177s material för röntgen av barn. De 

önskade även bättre smärtlindring vid akuta röntgenundersökningar av barn". 

o  "Mer leksaker i väntrummet då de hade en förmåga att försvinna".  

o "En halvdag/heldag med undersökningar avsatta enbart för barn för att inte blanda 

barn och vuxna". 

o  "Längre undersökningstid för barn, just nu är det lika kort som för vuxna. Skapa en 

grupp röntgensjuksköterskor med intresse för barn som får fördjupa sina kunskaper 

genom kurser om barnundersökning, bemötande mm. Denna grupp skulle sedan få ha 

hand om barn på röntgenavdelningen". 

o  "Mer färg i undersökningsrummet och väggdekor även i tak och på maskiner". 

o "Eget barnväntrum med TV som visar barnprogram eller 1177s filmer om 

röntgenundersökningar. Hänga upp röntgenbilder på skelett. Ha leksaks DT och MR i 

väntrummet". 

o "Böcker och kallelser till barnen som visar hur underökningen går till".  

o "Rum enbart designat för barn med lampor i färger och passande dekor".  

o "Bättre belöningar efter undersökningen". 

o "Väggdekoration, utbildande filmer/tecknade filmer om hur röntgenundersökningen 

går till i barnanpassad form". 

o  "En särskild avdelning som kan utrustas passande för barn".   

o  "Lampa som illustrerar motiv på väggen". 

o  "Bandspelare och projektor med bilder". 
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7. Diskussion 
7.1 Metoddiskussion 
Enkäten bestod av fyra flervalsfrågor samt en öppen fråga. Det ansågs av författarna finnas 

en styrka i att använda flervalsfrågor då respondenten kunde välja av de angivna alternativen 

samt komplettera med egna ord. Det upptäcktes en svaghet med den öppna frågan då den inte 

besvarades i samma utsträckning som de övriga frågorna. Författarna ansåg dock att den 

öppna frågan var motiverad till enkäten då den inte begränsade respondentens önskemål. 

Genom att kombinera flervalsfrågor med utrymme för egna ord och tillägg ansåg författarna 

att enkätens trovärdighet stärktes. Utrymmet för egna ord gav en variation för vilka material 

som fanns vid de olika röntgenklinikerna vilket också riktades åt studiens syfte. 

Egenkonstruerade frågor har en positiv sida då det är möjligt att välja skala för enkäten. En 

negativ punk är att frågorna kan misstolkas samt vara ställda på ett sätt att de blir svåra att 

sammanställa och tolka (15).   

Fråga tre; Finns det material för ett underlättat arbete med barnet som ska undersökas? 

Författarna insåg efter sammanställningen av svaren i fråga tre att svarsalternativen borde 

delats upp var för sig. Svarsalternativen inkluderade för många exempel och respondenten 

hade i vissa fall endast ett utav alternativen. Tiden för datainsamlingen förlängdes då antalet 

röntgenkliniker i första utskicket av enkäten ansågs vara för lågt för att ge ett övergripande 

resultat. Ett andra urval av röntgenkliniker gjordes där minst en klinik ifrån varje region i 

landet inkluderades. 

Författarna ville omfatta ett brett geografiskt område i studien. Då tiden för studien var 

begränsad användes E-mail för att kontakta de utvalda röntgenklinikerna. Deltagandet var 

frivilligt och röntgenklinikerna fick valmöjligheten att svara på enkäten via E-mail eller per 

post. Författarna ansåg att valmöjligheten kunde tilltala fler respondenter att medverka i 

enkäten ifall någon av respondenterna var mindre tekniskt kunnig kunde respondenterna välja 

att svara på enkäten per post. (15). Varje röntgenklinik fick en påminnelse för deltagande i 

studien, trots det uteblev en hundraprocentig respons. En tumregel för att få en hög 

svarsfrekvens vid enkätundersökningar är att skicka två påminnelser angående enkäten till 

mottagarna (15). I detta arbete skickades endast en påminnelse till röntgenklinikerna då tiden 

ansågs vara för kort för längre svarstid och ytterligare påminnelser. Genom att endast skicka 

en påminnelse till röntgenklinikerna kan svarsfrekvensen påverkats negativt (15). 



16 
 

7.2 Resultatdiskussion 
 
7.3 Väntrum vid röntgenkliniken 
Resultatet visar att sex av de femton röntgenklinikerna i enkäten hade ett eget väntrum för 

barnen. De sjukhus som inte hade eget väntrum för barn hade böcker eller lättillgängliga 

leksaker för barnen. Vid en tidigare utförd studie har det påvisat att en dekorerad och 

anpassad miljö i väntrummet kan ge positiva effekter på patienters sinnesstämning vid 

röntgenundersökningar (13). Bland önskemålen hos röntgenklinikerna fanns; mer leksaker i 

väntrummet till barnen samt möjlighet att kunna erbjuda dem eget väntrum. Författarna anade 

innan enkätundersökningen att endast ett fåtal röntgenkliniker hade tillgång till ett avskilt 

väntrum anpassat för barn inför röntgenundersökningarna. Samtliga röntgenkliniker kunde 

erbjuda barnen leksaker och böcker i det gemensamma väntrummet. Att se över miljön i 

väntrummet samt erbjuda material i form av böcker och leksaker till barnen kan fungera som 

avledning samt minska barnets oro och stressnivåer inför röntgenundersökningen (13). 

7.4 Miljön i undersökningsrummet vid konventionell röntgen och datortomografi 
Dekorationen i undersökningsrummen skilde sig åt mellan konventionell röntgen och 

datortomografi bland röntgenklinikerna. Vid konventionell röntgen hade nio av de femton 

röntgenklinikerna någon form av dekor på röntgenröret eller i väggar och tak. Vid 

datortomografiundersökningar var det endast fem av femton röntgenkliniker som hade någon 

form av dekor på datortomografen eller i väggar och tak. Flera av röntgenklinikerna önskade 

mer dekoration och färg i undersökningsrummet vid datortomografen, till exempel projektor 

för att visa film eller bildspel som kan riktas mot väggar eller tak. Tio av de femton 

röntgenklinikerna hade dekoration på apparaturen vid konventionell röntgen men endast fyra 

röntgenkliniker hade dekor vid datortomografen. Flera av röntgenklinikerna önskade material 

till att dekorera apparaturen med hjälp av belysning eller projektor. Vid en av 

röntgenklinikerna fick barnen själva sätta upp ett tillfälligt klistermärke på datortomografen 

innan undersökningen. Det medför att barnet bjuds in att vara delaktig vid 

röntgenundersökningen vilket kan leda till en ökad trygghet hos barnet (1). Detta kan enligt 

författarna vara en metod som fler röntgenkliniker skulle kunna ta efter, metoden kan 

användas vid samtliga röntgenundersökningar. Att ha klistermärken tillgängliga vid 

röntgenundersökningar är ett enkelt sätt att skapa en första kontakt med barnet. Denna metod 

kan även vara ett alternativ för de röntgenkliniker som inte utför så många 

datortomografiundersökningar på barn då den metoden inte kräver en större investering. 
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7.5 Material för ett underlättat arbete med barnet som skall undersökas 
En av röntgenklinikerna hade tillgång till projektor vid konventionella 

röntgenundersökningar. Ett vanligt önskemål hos flera av röntgenklinikerna var tillgång till 

surfplattor i samband med röntgenundersökningar. Enligt en koreansk studie är filmvisning i 

kombination med musik en lämplig metod för att lugna barn vid ultraljudsundersökningar 

(11). Denna metod skulle kunna impliceras för att lugna barnen även vid konventionell 

röntgen samt datortomografi undersökningar. Barn är nyfikna och kan avledas med blinkande 

ljus och ljud samt fysiska föremål som tex gosedjur.  Röntgensjuksköterskan kan utnyttja 

barnens animism för att underlätta röntgenundersökningen (1).  

Flera av röntgenavdelningarna önskade tillgång till en bandspelare vid 

röntgenundersökningar av barn. Två av de femton röntgenklinikerna hade tillgång till 

bandspelare vid konventionell röntgen och en klinik hade tillgång till bandspelare även vid 

datortomografiundersökningarna. Bandspelare eller radio innebär ingen större fysisk eller 

ekonomisk insats och borde därför kunna vara ett lämpligt inköp för röntgenklinikerna. 

Tidigare studier har visat att musik kan hjälpa barn att bli lugna i samband med 

röntgenundersökningar. (14). Detta kan enligt författarna vara en motivering till att använda 

bandspelare som hjälpmedel vid konventionell röntgen samt datortomografi undersökningar 

på barn för att underlätta undersökningarna.  Fjorton av de femton röntgenklinikerna som 

besvarade enkäten hade tillgång till såpbubblor, leksaker eller gosedjur vid konventionell 

röntgen. Nio av de femton röntgenklinikerna hade tillgång till såpbubblor, leksaker eller 

gosedjur vid datortomografiundersökningar. Dessa medel tillför ingen större kostnad för 

klinikerna och erfordrar inga stora förvaringsutrymmen i undersökningsrummet och skulle 

enligt författarna därför kunna ingå som standardmaterial vid röntgenklinikerna. Två av de 

femton röntgenklinikerna hade tillgång till projektor vid datortomografi undersökningarna, 

endast en av klinikerna hade tillgång till projektor vid konventionell röntgen. En projektor 

kan innebära en större investering för röntgenklinikerna. Denna investering kan dock 

användas till både barn och vuxna. Film och bildspel behöver inte endast betyda barnprogram 

för de små barnen. Film och bildspel kan innefatta en skog, djungel eller himmel med 

tillhörande ljud vilket möjliggör anpassningen till en äldre åldersgrupp. 

Sockerlösning kan ge en lugnande effekt vid röntgenundersökningar för de allra minsta 

barnen (16). Nio av de femton röntgenklinikerna hade tillgång till sockerlösning vid 

konventionellröntgen. Sju av de femton röntgenklinikerna hade tillgång till sockerlösning vid 
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datortomografiundersökningar. Sockerlösning är ett enkelt sätt att få små barn lugna och 

skulle därför kunna tillhöra röntgenklinikens standardmaterial.  

Det syntes en skillnad vid tillgången av material mellan de konventionella 

röntgenundersökningarna och datortomografiundersökningarna. Röntgenklinikerna hade 

tillgång till mar material vid de konventionella röntgenundersökningarna. Skillnaden mellan 

modaliteterna skulle kunna bero på att mindre antal röntgenundersökningar genomförs med 

datortomografi på barn. En röntgenklinik som undersöker få barn skulle enligt författarna 

kunna ha enklare flyttbara material som till exempel gosedjur och bandspelare som kan 

användas både vid konventionell röntgen och datortomografi.  

Om röntgenklinikerna har tillgång till material för att möjliggöra en underlättad 

röntgenundersökning av barn skapar det en trygghet för barnen. Denna trygghet kan generera 

i en god relation mellan barnet och vården. Tryggheten kan leda till att barnet inte räds att 

söka nödvändig vård i framtiden (1).  

7.6 Lättillgänglig belöning efter undersökningen  
Samtliga av röntgenklinikerna hade tillgång till någon form av belöning både vid de 

konventionella röntgenundersökningarna samt datortomografiundersökningarna. En utav de 

femtonröntgenklinikerna svarade att de inte hade belöning tillgänglig för barn vid 

datortomografundersökningar, detta på grund av att de inte utförde 

datortomografiundersökningar på barn. En röntgenklinik önskade förbättrad/roligare belöning 

till barnen. En röntgenklinik ansåg att inte röntgenkliniken skulle behöva stå för kostnaden av 

belöningarna. Att tillgodose barnet med beröm samt en liten gåva efter 

röntgenundersökningen är ofta uppskattat hos barnen (1). Att samtliga röntgenkliniker hade 

tillgång till lättillgänglig belöning efter röntgenundersökningarna var något som författarna 

ansåg vara mycket positivt. Belöningen bestod av varierande former av mindre gåvor som 

kunde delas ut till barnen efter röntgenundersökningen. Författarna tror att belöningen efter 

röntgenundersökningen är viktig då barnet får ett positivt avslut från undersökningen.  

7.7 Önskemål hos röntgenklinikerna 
Övriga önskemål hos röntgenklinikerna var att få mer tid avsatt eller särskilda dagar för 

röntgenundersökningar på barn. Flera röntgenkliniker önskade mer färg eller 

väggdekorationer i väntrummet samt i undersökningsrummen även projektorer och 

surfplattor fanns på röntgenpersonalens önskelista. Röntgenklinikerna önskade även 

pedagogiska informationsblad anpassade till barnen i kallelsen samt i väntrummet.  
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Att ge en pedagogisk information i kallelsen och i väntrummet kan ge barnet en möjlighet att 

tillsammans med sin vårdnadshavare förbereda sig inför den stundande 

röntgenundersökningen (8).  Även om det i dagsläget finns befintligt material hos flera av de 

utvalda röntgenklinikerna har detta arbete påvisat att det finns behov och önskemål om 

ytterligare material hos röntgenpersonalen. Det fanns  önskan om mer färg, leksaker och 

dekorationer i väntrum samt undersökningsrum. En investering i dekoration och leksaker på 

röntgenavdelningen är en investering som i gengäld kan göra röntgenundersökningarna 

lättare för barnet och dess vårdnadshavare samt röntgensjuksköterskan.  

7.8 Egna reflektioner 
Att införskaffa läsplattor eller projektorer till röntgenavdelningarna kan vara en kostnadsfråga 

för röntgenklinikerna. Det bör dock övervägas med fördelarna som det kan medföra vid 

röntgenundersökningar av barn. Läsplattorna och projektorerna kan användas flera gånger 

och kan även lämpa sig vid röntgenundersökningar av de lite äldre barnen. 

En framtida uppföljning av denna studie är tänkbar då det finns möjlighet att följa 

utvecklingen av röntgenklinikernas införskaffande av material samt dekoration. Denna 

uppföljning skulle kunna innefatta besök vid röntgenklinikerna samt intervjuer med barnen 

och dess vårdnadshavare. Denna studie är relevant även internationellt då barn har behov av 

en anpassad miljö inom vården även utanför Sveriges gränser. 

8. Konklusion 
Tillgången till material för att underlätta röntgenundersökningar på barn varierar mellan 

röntgenklinikerna i landet. Vid samtliga röntgenkliniker i detta arbete fanns det tillgång till 

enklare material och dekoration i väntrum samt undersökningsrum. Det befintliga material 

som fanns vid röntgenklinikerna varierade mellan modaliteterna. Hos merparten av 

röntgenklinikerna som deltog i enkäten fanns det mer material att tillgå vid de konventionella 

röntgenundersökningarna i jämförelse med datortomografiundersökningarna.  Det finns dock 

en önskan hos röntgenklinikerna som deltog i enkäten om tillgång till mer material samt mer 

dekoration och färg i undersökningsrummet. 
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Bilaga 1 
 

Hej, Vi heter Emma Person och Jessica Strandberg och vi läser sista terminen på 

röntgensjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet. Vi skriver vårt examensarbete om 

den anpassade miljön vid undersökning av barn på röntgen runt om i landet. 

Syftet med vårt arbete är att kartlägga hur miljön på röntgenavdelningen är i väntrummet och 

undersökningsrummet samt vilka medel som finns att tillgå för personalen vid röntgen av 

barn. Vi har valt att fokusera på konventionell röntgen och datortomografiundersökningar. 

Med studien vill vi uppmärksamma vad som finns att tillgå och vad personalen anses behövs 

vid röntgenundersökningar på barn. 

Studien är upplagd som en enkätstudie och vi skulle uppskatta ert deltagande genom att fylla 

i bifogad enkät. Deltagandet är frivilligt och sjukhuset kommer inte nämnas med namn men 

delas in i regioner. Om så önskas kan det färdiga examensarbetet skickas till er för läsning. 

Vi ser helst ert svar inom en vecka. 

Ni kan välja att svara på dokumentet via mail eller skriva ut det och skicka per post. 

Om frågor uppstår, hör gärna av er. 

Tack på förhand Emma och Jessica 

Kontakt: 

Emma Persson   Jessica Strandberg 

Östra Bangatan 42B  Spånga 616 

703 61 Örebro   719 91 Vintrosa 

emma_93_4@hotmail.com jstrrandberg@hotmail.com 

Telefon: 070 5413855  Telefon: 073 3786195 

 

Kontaktuppgifter till vår handledare 

Marianne Selim 

marianne.selim@oru.se 

Telefon: 019 303852 

 

mailto:emma_93_4@hotmail.com
mailto:jstrrandberg@hotmail.com
mailto:marianne.selim@oru.se
tel:+4619303852
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Bilaga 2 
Barnröntgen – anpassad miljö vid undersökning av barn 

Diskutera gärna svaren bland era kollegor. 

Väntrummet 

1. Vad finns i ert väntrum som gör det barnvänligt? 

□ Barn har ett eget väntrum  

□ Barn väntar i samma rum som vuxna 

□ Det finns tillgång till barnböcker 

□ Det finns tillgång till lego och eller andra leksaker 

Annat 

 

Undersökningsrummet 

2. Hur ser er miljö ut i undersökningsrummet?  

 

vid konventionell röntgen 

Det finns någon form av dekor på vägg, golv eller tak 

□ Ja  

□ Nej 

Om ja, ange vad: 

 

Vid Datortomografiundersökning 

Det finns någon form av dekor på vägg, golv eller tak 

□ Ja 

□ Nej 

Om ja, ange vad: 
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Är utrustningen dekorerad på något vis?  

T.ex. med klistermärken, upphängt gosedjur/leksak, bilder? 

Konventionell röntgen: 

□ Ja 

□ Nej 

Om ja, ange vad: 

 

Datortomografiundersökning: 

□ Ja 

□ Nej 

Om ja, ange vad: 

 

 

3. Finns det material för ett underlättat arbete med barnet som skall undersökas? 

Konventionell röntgen: 

□ Bandspelare 

□ Såpbubblor leksaker – visa med docka/gosedjur 

□ Projektor för bilder och film 

□ Sockerlösning 

Annat: 

Datortomografiundersökning 

□ Bandspelare  

□ Såpbubblor leksaker – visa med docka/gosedjur 

□ Projektor för bilder och film 

□ Sockerlösning 

Annat: 

 

4. Finns lättillgänglig belöning efter undersökningen?  
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Tex klistermärke/tatuering/leksak eller annat? 

  

Konventionell röntgen: 

 

Datortomografiundersökning: 

 

 

 

 

5. Om ni får önska fritt vad skulle ni vilja ha på er avdelning som skulle kunna underlätta era 

undersökningar av barn? 

Ange svar nedan: 

 

 


