
Örebro Universitet 

Institutionen för Hälsovetenskaper 

Enheten för klinisk medicin 

Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 hp  

Medicin C, Examensarbete, 15 hp  

Vårterminen 2016 

 
 

 

 

 

Patientstrålskydd vid konventionella 
ländryggsundersökningar på en 

röntgenklinik 
- En observationsstudie 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

    

Författare: Beatrice Olofsson och Erika Lind 

Handledare: Marianne Selim 

Titel: Universitetsadjunkt, Örebro Universitet 



 
 

ABSTRAKT 

Bakgrund: En konventionell ländryggsundersökning är en undersökning som anses ge 

hög stråldos till reproduktionsorganen hos både kvinnor och män. Tidigare 

undersökningar har visat att brister finns i stor utsträckning kring strålskyddsåtgärder 

hos röntgensjuksköterskor. Bristerna som påvisats är identitetskontroll, tillfrågan om 

graviditet och användande av gonadskydd samt kompression till patienter.  

Syfte: Att undersöka hur väl röntgensjuksköterskor följer aktuella riktlinjer för 

patientstrålskydd vid en konventionell röntgenundersökning av ländryggen. 

Metod: En strukturerad observationsstudie genomfördes på en röntgenklinik i Sverige. 

Fjorton röntgensjuksköterskor observerades och utförde tillsammans 52 konventionella 

ländryggsundersökningar. 

Resultat: Resultatet visade att 81 % av patienternas personnummer kontrollerades före 

bildtagning. Gonadskydd användes på 57 % av männen inom rekommenderad ålder och 

86 % av kvinnorna i fertil ålder tillfrågades om graviditet. Kompression användes på 75 

% av patienterna. 

Konklusion: Strålskyddsrutinerna vid en konventionell ländryggsundersökning har visat 

sig vara bristfällig. 

 

Nyckelord: konventionell ländryggsundersökning, patientstrålskydd, 

röntgensjuksköterska, strålskyddsrutiner 
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ORDLISTA  
 

AP (Anterior-Posterior) – När strålriktningen går från buk till rygg. 

 

PA (Posterior-Anterior) – När strålriktning går från rygg till buk. 

 

Diagnostisk referensnivå (DRN) – Den dosnivå som strålsäkerhetsmyndigheten 
fastställt för en viss typ av undersökning. 

 

Diagnostisk standarddos (DSD) – Tillståndshavaren har satt en dosnivå för en viss typ 
av undersökning.  

 

mSv (milli-Sievert) – Enheten för ekvivalent och effektiv dos. 

 

mGy (milli-Gray) - Enheten för absorberad dos d.v.s. stråldos. 
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1. INLEDNING 
Konventionell röntgen är den vanligaste undersökningsmetoden och står för ungefär tre 

av fyra röntgenundersökningar i Sverige (1). Som förstahandsmetod får patienter som 

kommer till röntgen med ryggproblem oftast genomgå en konventionell 

röntgenundersökning av ryggen (2). En konventionell röntgenundersökning av 

ländryggen anses ge hög stråldos till reproduktionsorganen, som är ett av de mest 

strålkänsliga organen hos både kvinnor och män (3). Det är därför av vikt att 

röntgensjuksköterskan har god kunskap om strålskydd och teknik för att kunna 

minimera stråldosen till patienten (4).  

I genomsnitt ligger den diagnostiska standarddosen för en konventionell 

ländryggsundersökning på ca 0,8 mSv i Sverige. Den diagnostiska referensnivån för 

undersökningen ligger på 2 mSv (5).  

 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) publicerade 2015 en rapport som granskat 

patientstråldoser vid bland annat konventionella röntgenundersökningar i Sverige 

mellan 2008 till 2013. Rapporten visade en minskning av stråldosen till patienter på 21 

% mellan 2006-2008 och en ytterligare sänkning på 18 % mellan 2008-2013. 

Minskningen av stråldosen till patienten kan kopplas bland annat till införandet av 

direktdigitala system samt att få diagnostiska standarddoser i Sverige överstiger de 

diagnostiska referensnivåerna. Om referensnivåerna fortsätter att sänkas tror SSM att 

stråldoserna kan minskas med ytterligare 20 %. Även om de flesta av standarddoserna 

för konventionella röntgenundersökningar befinner sig under referensnivåerna inom 

medicinsk röntgendiagnostik i Sverige, är det viktigt att fortsätta arbeta med optimering 

för att sänka stråldosen så mycket som möjligt (5).  

Idén till valet att skriva en uppsats om strålskyddsrutiner vid en konventionell 

ländryggsundersökning grundades efter att ha läst SSM:s rapport ”Praktiskt strålskydd 

vid röntgenundersökningar” angående följsamhet av strålskydd till patienten (6). 

 

2. TIDIGARE FORSKNING 
En nyutkommen studie av Alshamari et al. har visat att DT (Datortomografi)-lågdos är 

ett alternativ till konventionell röntgen över ländryggen. Studien jämför bildkvalité och 
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diagnostisk information mellan konventionella ländryggsundersökningar och DT-

lågdosundersökningar av ländryggen. Stråldosens medelvärde för 

ländryggsundersökningarna i studien var 1,0-1,1 milliSievert (mSv) vid DT-lågdos och 

0,7 mSv vid konventionell röntgen. Resultat visar att DT-lågdos hade signifikant bättre 

bildkvalité och patologi visualiserades mer tydligt jämfört med konventionell röntgen. 

Alshamari et al. kom fram till att DT-lågos vid ländryggsundersökningar ger mer 

anatomisk och diagnostisk information och påstår därmed att DT-lågdos kan komma att 

ersätta konventionell röntgen av ländryggen på röntgenkliniker (7). 

 

3. BAKGRUND 
Wilhelm Conrad Röntgen upptäckte röntgenstrålningen 1895 i Tyskland. Denna 

upptäckt fick stor betydelse inom medicin och redan 1896 togs röntgenbilder världen 

över. Kunskap om strålningens skadliga effekter saknades till en början (4, 8). Under de 

första 15 åren efter C. Röntgens upptäckt avled omkring 100 personer på grund av 

strålskador (9). Det var inte förrän 30 år efter upptäckten som utveckling och forskning 

gällande strålskydd och biologiska effekter till personal tog fart (4, 10). Det dröjde dock 

ytterligare 25 år, till 1950-talet, innan strålningseffekterna till patienten sågs över. Till 

följd av medvetenheten om strålningens risker är dagens strålskyddsregler inom 

röntgendiagnostiken framställda för att undvika negativa effekter hos patienter och 

röntgenpersonal (10).   

3.1 Stråldos 

Strålningsdosimetri kallas den läran som mäter och beräknar fördelningen av den 

absorberade energin i en massenhet. En grundläggande storhet som definierar 

absorberad energi per massenhet kallas absorberad dos och anges i enheten Gray, Gy. 

Absorberad dos avser stråldos (4). Ekvivalent dos definieras som den biologiska 

effekten av strålning i ett organ och anges i enheten Sievert, Sv. Effektiv dos tar i 

beaktande att kroppens olika organ och vävnader har olika känslighet för bestrålning 

och cancerutveckling, anges i enheten Sv (4, 11). En Gy är en mycket stor enhet och 

oftast används istället enheten milli-Gray, mGy. En mGy anses vara likvärdig med en 

milli-Sievert, mSv (8).  
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3.2 Strålningseffekter 

I dagsläget är det känt att strålning kan ge skador på levande vävnad och organismer. 

Skadorna som uppstår kan antingen reparera sig korrekt eller felaktigt beroende på 

stråldosen. Ökande stråldos minskar chansen för korrekt reparation. Tre typer av 

biologiska effekter som kan uppkomma är deterministiska, stokastiska och teratogena 

effekter (4, 8). 

3.2.1 Deterministiska (akuta) effekter 

När hela kroppen eller ett specifikt organ utsätts för kraftig bestrålning medför det 

celldöd. Skadorna förvärras när stråldosen ökar och om den är tillräckligt hög kan 

vävnadsfunktionen störas eller upphöra. Symtom vid deterministiska effekter är bland 

annat håravfall, illamående, viktförlust, andningsbesvär, skador på blodbildande organ 

eller till och med död. Dessa skador uppstår tidigt efter den kraftiga bestrålningen (4, 8). 

Om hela kroppen utsätts för bestrålning mellan 2,5-5 Gy under en kort tid leder det till 

död efter fyra till åtta veckor. När bestrålningen överstiger 100 Gy innebär det att döden 

inträffar efter några timmar (4). 

3.2.2 Stokastiska (sena) effekter 

Vid stokastiska effekter sker en mutation i cellens arvsmassa. Förändringen i 

arvsmassan kan utvecklas till cancer eller ge ärftliga skador. Stråldosen påverkar inte 

hur allvarlig skadan blir, dock ökar sannolikheten för att drabbas av stokastiska effekter 

med ökande dos. Dessa skador uppstår sent efter bestrålningen (4, 8). Om en person 

utsätts för helkroppsbestrålning på 10 mGy finns det risk att personen utvecklar leukemi 

efter ungefär två år, dock är risken som störst mellan sju till tio år efter bestrålningen 

(12).   

3.2.3 Teratogena (foster) effekter 

Strålning under graviditeten kan orsaka skador på fostret. Skador på fostrets celler kan 

påverka hela organ eller kroppsdelar. Allvarlighetsgraden på fosterskadorna beror på 

stråldosen och hur långt in i graviditeten kvinnan befinner sig när bestrålningen sker (4, 

8). Fosterdöd kan uppstå om bestrålning över 100 mGy sker någon gång under 

fosterstadiet (8). Andra skador som kan uppkomma hos barnet kan vara missbildningar, 

utvecklingsstörning och cancer (4, 8). Ett foster som utsätts för 100 mGy under 

graviditetsveckorna 8-25 kan riskera att få ett mätbart sänkt IQ. Under samma period 



5 
 

kan fostret få svår utvecklingsstörning om de bestrålas med 1000 mGy. Risken att 

utveckla cancer i barndomen ökar om fostret bestrålas med totalt 10 mGy under hela 

graviditeten (13).  

3.3 International Commission on Radiological Protection 

International Commission on Radiological Protection (ICRP) är en internationell 

verksamhet vars rekommendationer ligger till grund för strålskydd och riskhantering 

runtom i världen. Många länders lagstiftning rörande strålskydd bygger på dessa 

rekommendationer. För att uppnå en strålsäker miljö har ICRP tre grundläggande 

principer (6, 14): 

- Berättigande – Nyttan med strålningen måste överstiga riskerna (6). 

- Optimering – Innebär att stråldosen ska hållas så låg som möjligt, men 

tillräcklig för att nå önskat resultat (6). 

- Dosgränser – Bestämda dosgränser som en individ utsätts för får inte 

överskridas. Dosgränserna gäller inte för patienter utan endast för personal och 

allmänheten (6). 

3.4 Strålsäkerhetsmyndigheten 

I Sverige är SSM den myndighet som ställer krav och kontrollerar att strålning inom 

vården uppfyller kraven för att skydda patienter, personal och allmänhet (15, 16). Enligt 

SSMFS 2008:31 8§ ska de som arbetar inom röntgendiagnostik ha tillräckligt goda 

kunskaper inom teori och praktik, för att kunna arbeta på ett strålsäkert sätt. SSM har 

fastställt förskrifter vad gäller strålskyddsåtgärder vid röntgendiagnostik (17). Följande 

två paragrafer ur SSMFS 2008:31 involverar skyddsåtgärder vid 

röntgenundersökningar. Enligt 9§ ska det alltid finnas metodbeskrivningar tillgängliga 

för samtliga undersökningar som genomförs i det specifika undersökningsrummet. De 

ska bland annat innefatta strålskyddsåtgärder till patienten som kompression och 

gonadskydd. Alla kvinnor i fertil ålder ska enligt 11§ tillfrågas om eventuell graviditet 

innan en undersökning utförs där reproduktionsorganen är i strålfältet. Om kvinnan är 

gravid eller osäker på graviditet ska beslut tas om hur brådskande undersökningen är 

(17). Det har utvecklats två regler gällande röntgenundersökningar och graviditet, som 
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kallas 10-dagarsregel och 28-dagarsregel. Dessa har utvecklats för att undvika 

oavsiktlig bestrålning av foster (13, 18, 19). 

3.5 Strålskyddslag (1988:220) 

Det huvudsakliga syftet med Sveriges strålskyddslag är att skydda människor, djur och 

miljö ifrån skadlig påverkan av strålning. Lagen avser både joniserande och icke-

joniserande strålning. För att strålskyddet ska upprätthållas av den som arbetar med 

någon form av strålning, ska alltid skyddsanordningar nyttjas till exempel att 

gonadskydd, kompression och övriga åtgärder åtföljs (17, 20). 

3.6 Röntgensjuksköterskans roll 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade röntgensjuksköterskor ska 

röntgensjuksköterskan ha tillräcklig kunskap för att kunna arbeta för god omvårdnad 

och säker vård. Det finns fyra etiska grundprinciper som yrkesgruppen arbetar efter: 

principen om respekt för självbestämmande, principen att inte skada, principen att göra 

gott och rättviseprincipen. Varje enskild röntgensjuksköterska ska självständigt ha 

förmågan att planera, genomföra och utvärdera en undersökning vad gäller bildkvalité, 

stråldos och strålningssäkerhet. Inom radiografins teori och praktik finns fyra 

delkompetenser gällande strålskydd (21). Röntgensjuksköterskan ska kunna “tillämpa 

kunskaper inom strålningsfysik och teknologi, relevanta för att optimera undersökningar 

avseende kvalitét och stråldos”, “tillämpa strålskydd till vårdtagare, närstående och 

personal”, “ansvara för strålningssäkerhet och utvärdering”, “ansvara för att gällande 

strålskyddsföreskrifter följs” (21, s.13). 

Alla röntgensjuksköterskor har som ansvarsområde att skydda patienten, sig själv och 

andra som befinner sig i en miljö där strålning förekommer. Röntgensjuksköterskans 

uppgift är att minimera stråldosen till patienter och personal i möjligaste mån. För att 

kunna uppnå detta mål ska följande punkter has i åtanke (22):  

- ALARA (As Low As Reasonably Achievable). Med ALARA menas att 

röntgensjuksköterskan ska se till att så låg stråldos som möjligt används, men 

samtidigt tillräcklig för att kunna ställa en diagnos (10, 22). 

- Minimera stråltiden. För att hålla stråldosen så låg som möjligt ska stråltiden 

till en individ minimeras. En fördubbling av stråltiden leder till att stråldosen 

fördubblas (8, 22). 
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- Maximera avståndet från strålkällan. Genom att maximera avståndet från 

strålkällan minskar strålningens intensitet i kvadrat s.k. inversa kvadratlagen. 

Fördubblat avstånd minskar den ursprungliga stråldosen till en fjärdedel. Inversa 

kvadratlagen gäller främst personal (4, 8, 22).  

- Använda strålskydd. En ytterligare metod för röntgensjuksköterskan att 

minimera stråldosen är användande av strålskydd. Det finns flera olika typer av 

strålskydd för patient och personer i närheten av strålkällan. Exempel på 

strålskydd till patienten är gonadskydd. Strålskydd till personal kan vara 

blyskärmar, blyglasögon, tyreoideaskydd och blyförkläde (22). 

Det finns fler metoder att tillämpa för att reducera stråldosen till patienten som ställer 

krav på röntgensjuksköterskans kunskap och användande av röntgentekniken (21). 

Genom att röntgensjuksköterskan använder så litet strålfält som möjligt reduceras 

stråldosen till patienten (4). Ytterligare en åtgärd för att reducera stråldosen kan vara att 

använda ett ökat avstånd mellan röntgenröret och patienten (23, 24).  

3.7 Patientstrålskydd vid konventionella ländryggsundersökningar 

Enligt ”Strålsäkehetsmyndighetens allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna 

(SSMFS 2008:20) om diagnostiska standarddoser och referensnivåer inom medicinsk 

röntgendiagnostik” (25, s.1) rekommenderas att en konventionell 

ländryggsundersökning ska innefatta användande av gonadskydd till män, om 

tillämpligt. Kompression rekommenderas att nyttjas på frontalbilden, där bukläge är en 

möjlig variant (25). Ligger patienten på rygg och strålriktningen går från buk till rygg 

kallas projektionen anterior-posterior (AP), ligger patienten i bukläge och 

strålriktningen går från rygg till buk kallas projektionen posterior-anterior (PA) (26). 

En av de viktigaste procedurerna för röntgensjuksköterskan innan en 

röntgenundersökning påbörjas är att kontrollera patientens personnummer för att 

undvika oavsiktlig bestrålning (6). För att reducera stråldosen till patienten vid en 

konventionell ländryggsundersökning är kompression en användbar och viktig metod. 

Stråldosen kan halveras genom att komprimera patienten med endast 3 cm (6). 

Gonadskydd ska tillämpas på män när reproduktionsorganen befinner sig i eller 5 cm 

utanför strålfältet, så länge skyddet inte påverkar diagnostiken (2, 12, 27). Kvinnor i 

fertil ålder som ska genomgå en undersökning där nedre bukregionen befinner sig i 
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strålfältet ska tillfrågas om graviditet för att undvika oavsiktlig bestrålning till fostret (6, 

17). 

SSM rekommenderar att minst två projektioner tas vid en konventionell 

ländryggsundersökning; en frontal och en sida. Undersökningen kan även kompletteras 

med ytterligare tre projektioner; sacrum, L5 frontal och sida (25).   

3.8 Problemformulering 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har under åren 2013 och 2014 granskat följsamheten 

kring strålskydd till patienter på röntgenkliniker i Sverige. Resultatet har visat brister 

kring strålskyddsåtgärder såsom identitetskontroll, tillfrågan om graviditet och 

användande av gonadskydd samt kompression till patienter. Dessutom har SSM 

konstaterat att klinikernas verksamhetsledning är dålig på att kontrollera att rutinerna 

kring strålskyddsåtgärderna följs (6).  

Utifrån författarnas tidigare erfarenheter under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på 

tre olika röntgenkliniker observerade de att det fanns brister hos 

röntgensjuksköterskorna vad gäller strålskyddsåtgärder vid en konventionell 

ländryggsundersökning, speciellt avseende användning av kompression. Dessa brister 

väckte ett intresse hos författarna om att fördjupa sig inom strålskyddsrutiner som bland 

annat låg till grund för valet av ämne.  

 

4. SYFTE 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur väl röntgensjuksköterskor följer aktuella 

riktlinjer för patientstrålskydd vid en konventionell röntgenundersökning av ländryggen. 

4.1 Frågeställningar 

- Kontrolleras patientens personnummer före bildtagning? 

- Tillämpas gonadskydd på män vid undersökningen (0-50 år)? 

- Tillfrågas kvinnor om graviditet före bildtagning (15-50 år)? 

- Tillämpas kompression (PA, AP)? 
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5. METOD  

5.1 Design 

Uppsatsen är en direkt, strukturerad observationsstudie. Det innebär att ett specifikt 

problem har identifierats och vad som ska observeras är planerat i förväg samt att det 

som sker antecknas omgående (28).   

5.2 Urval 

Observationerna utfördes på en röntgenklinik vid ett större sjukhus i Sverige. Orsaken 

till varför röntgenkliniken valdes för uppsatsen var att det var mest lämpligt geografiskt 

sett för författarna. En annan röntgenklinik fanns i åtanke, men efter kontakt med 

kliniken exkluderades denna på grund av att endast ett fåtal konventionella 

ländryggsundersökningar utfördes där dagligen. 

Författarna använde sig av ett konsekutivt, prospektivt urval. Vilket betyder att de 

patienter som skulle genomgå en konventionell ländryggsundersökning inom den 

bestämda tidsperioden observerades oavsett kön (29). Andelen män och kvinnor kunde 

då inte påverkas av författarna. 

Inklusionskriterierna i uppsatsen var att endast legitimerade röntgensjuksköterskor fick 

delta. De konventionella ländryggsundersökningarna som genomfördes under den 

bestämda observationstiden inkluderades i uppsatsen.  

5.3 Datainsamlingsmetod 

Författarna var kända icke-deltagare i observationsprocessen. Vilket betydde att 

författarna höll sig i bakgrunden under alla undersökningar och personalen var 

medvetna om att de blev observerade (30). En observationsblankett utformades i förväg 

där bestämda kategorier angavs (28, 30). Dessa kategorier var patient, födelseår och 

kön, undersökningsrum (drop-in, tidsbokad, akut), gonadskydd, kompression, 

graviditet, kompressionstyp (bukläge, kompressionsanordning) och övriga anteckningar. 

Kategorier som baserades på röntgenklinikens egna riktlinjer för en konventionell 

ländryggsundersökning var gonadskydd, kompression och graviditet (bilaga 1). 

Blanketten designades på ett sådant sätt att det var enkelt för författarna att göra 

noteringar (28). När en händelse inom en bestämd kategori inträffade noterades detta 

genom att sätta ett kryss samt att aktuellt undersökningsrum och kompressionstyp 
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ringades in. Om riktlinjerna kring kompression, tillfrågan om graviditet och gonadskydd 

inte följdes angavs eventuell orsak under kategorin “Om nej, anges varför?”. Det 

förekom att röntgensjuksköterskor upplyste författarna om orsaken till varför 

riktlinjerna inte följdes. Informationen som röntgensjuksköterskorna delgav gjordes 

självmant utan att författarna tillfrågade dem. Under övriga anteckningar skrevs numret 

på den aktuella röntgensjuksköterskan ner. Om identitetskontroll av patienten gjordes 

innan eller efter bildtagningen påbörjades antecknades detta under övriga anteckningar. 

Kontroll av patientens personnummer efter att bildtagningen påbörjats räknades som 

ingen kontroll. Observationsblanketten som användes under samtliga observationer 

presenteras i bilaga 2.  

5.4 Tillvägagångssätt 

Ett informationsblad gavs till avdelningschefen på röntgenkliniken för att få ett 

godkännande om att få utföra observationerna på kliniken (bilaga 3).  

Observationerna genomfördes under veckorna 9 och 10, måndag till torsdag respektive 

måndag till onsdag, totalt sju dagar, på röntgenkliniken. De konventionella 

ländryggsundersökningarna som observerades utfördes av röntgensjuksköterskor på 

tidsbokade, drop-in och akuta undersökningsrum. Fem undersökningsrum användes 

som i uppsatsen kallas: rum 1, 2, 3, 4 och 5. Röntgensjuksköterskorna som arbetade på 

rum 1 fick dagligen en muntlig förfrågan av författarna om tillgång till schema över 

konventionella ländryggsundersökningar som skulle utföras under dagen på 

undersökningsrummen 1-5. Informationen som författarna delgav 

röntgensjuksköterskorna var att ett examensarbete som involverade observationer av 

ländryggen skulle genomföras. 

De moment som observerades och dokumenterades var om patientens personnummer 

kontrollerades, om gonadskydd användes på män i åldrarna 0-50 år, om graviditet 

tillfrågades kvinnor mellan 15-50 år samt om kompression användes på frontalbilden. 

Författarna observerade även vilken typ av kompression som användes, om det var 

bukläge eller kompressionsanordning. När två konventionella ländryggsundersökningar 

genomfördes på två olika undersökningsrum vid samma tidpunkt observerade 

författarna undersökningarna var för sig. I övrigt observerade författarna de 

konventionella ländryggsundersökningarna gemensamt.  
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Innan röntgensjuksköterskan påbörjade en konventionell ländryggsundersökning 

informerades denne endast muntligt om att en observationsstudie av ländryggen skulle 

genomföras. Informationen som författarna delgav röntgensjuksköterskorna var att 

rutiner kring bildtagningen och undersökningen skulle observeras, men författarna 

avslöjade inte att det var strålskyddsåtgärder till patienten som var syftet med uppsatsen. 

Att delta i uppsatsen var frivilligt, vilket innebar att samtliga röntgensjuksköterskor 

tillfrågades om samtycke till att bli observerade. Då ingen tillfrågad 

röntgensjuksköterska nekade till att medverka i uppsatsen resulterade det i att totalt 14 

röntgensjuksköterskor observerades, som tillsammans genomförde 52 konventionella 

ländryggsundersökningar.  

5.5 Etiska överväganden 

Samtyckeskravet innebär att alla deltagare ska få tillräcklig information om 

undersökningen för att själva kunna avgöra om de vill delta eller inte. Deltagarna bör 

även få fullständig information om syftet och upplägget med undersökningen. Varje 

deltagare har rätt att avbryta sin medverkan när den vill. Det finns dock synpunkter på 

hur ingående informationen om en undersökning ska vara. Om alla detaljer avslöjas till 

deltagarna kan resultatet påverkas (31). Författarna till denna uppsats delade åsikten om 

att resultatet kunde påverkas och avslöjade därför inte hela syftet till deltagarna. 

Fullständig information om uppsatsens syfte och genomförande delgavs till 

röntgenklinikens avdelningschef. Insamlad data gällande enskilda individer används 

endast som forskningsmaterial, vilket följer nyttjandekravet (28). 

Konfidentialitet kan indelas i två delar: att förvara data oåtkomligt för obehöriga och att 

data som redovisas inte ska förknippas till en enskild individ (32). För att hålla data om 

den observerade personalen konfidentiell antecknades endast nummer på 

röntgensjuksköterskan som utförde observationen på blanketten (nr 1-14). För att 

författarna skulle ha en översikt på vilka röntgensjuksköterskorna var, antecknades 

nummer och förnamn i ett separat block. Blocket förvarades oåtkomligt för obehöriga. 

Information som presenteras i uppsatsen redovisas på ett sådant sätt att det inte går att 

koppla till en specifik person.  
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Etiska överväganden på denna nivå anses inte nödvändig rörande de undersökta 

patienterna, eftersom uppsatsens undersökning och den insamlade informationen inte 

ansågs kunna skada en enskild person fysiskt, psykiskt eller integritetsmässigt (29).  

5.6 Analys 

Bearbetning och analys av insamlad data sammanställdes skriftligt i en tabell. Med hjälp 

av tabellen kunde resultatet av observationerna beräknas. Antalet undersökningar där 

riktlinjer följdes respektive inte följdes beräknades och sammanställdes i en tabell i 

Word dokumentet. Resultatet beräknades också i procent med hjälp av procenträkning.  

 

6. RESULTAT 
Nedan beskrivs det material som insamlades från observationerna på den aktuella 

röntgenkliniken. Resultatet presenteras i löpande text, figurer och en tabell som 

utformats i ett Word-dokument. Totalt observerades 52 konventionella 

ländryggsundersökningar, varav 18 av patienterna var män och 34 var kvinnor (35 % 

män och 65 % kvinnor). 

6.1 Antal undersökningar/röntgensjuksköterska 

Antal konventionella ländryggsundersökningar som varje enskild röntgensjuksköterska 

genomfört presenteras i figur 1. Den röntgensjuksköterska som utförde flest 

undersökningar var nummer fyra med 14 stycken. 



13 
 

Figur 1. Visar antalet konventionella ländryggsundersökningar per 

röntgensjuksköterska. 

 

6.2 Antal undersökningar/undersökningsrum 

Antalet utförda konventionella ländryggsundersökningar vid respektive 

undersökningsrum var; på drop-in totalt 42 undersökningar, tidsbokade undersökningar 

var nio och en akut undersökning.  

6.3 Kontroll av personnummer 

Av totalt 52 patienter kontrollerades personnumret hos 42 stycken. Tio patienters 

personnummer kontrollerades efter att bildtagningen påbörjats (tabell 1). Resultatet 

visade att 81 % av patienternas personnummer kontrollerades innan bildtagning, medan 

personnumret hos 19 % kontrollerades efter att bildtagningen hade påbörjats.  

6.4 Tillämpning av gonadskydd på män 

Totalt undersöktes 18 män varav sju av dessa var mellan 0-50 år. Av dessa sju 

tilldelades fyra män gonadskydd. De resterande tre gavs inte möjlighet till gonadskydd 

och ingen orsak till varför röntgensjuksköterskan avvek från riktlinjerna angavs (tabell 

1). Resultatet visade att 57 % av männen inom rekommenderad ålder fick möjlighet till 

användande av gonadskydd medan 43 % av männen inte fick det. 
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6.5 Tillfrågan om graviditet  

Totalt undersöktes 34 kvinnor varav sju var mellan 15-50 år. Av dessa sju tillfrågades 

sex kvinnor om möjlig graviditet, vilket betyder att en kvinna inte blev tillfrågad (tabell 

1). Ingen orsak angavs till varför röntgensjuksköterskan avvek från riktlinjerna. 

Resultatet visade att 86 % av kvinnorna i fertil ålder fick förfrågan om graviditet medan 

14 % inte blev tillfrågade. 

6.6 Tillämpning av kompression 

På 39 av 52 undersökningar användes kompression. Kompression uteblev vid 13 

undersökningar av olika anledningar som förklarades av personalen, bland annat smärta, 

tidskrävande, benskörhet och att patienten hade svårt att ligga i bukläge (tabell 1). 

Resultatet visade att kompression användes på 75 % medan det inte tillämpades på 25 

% av undersökningarna. Av de 39 patienter som komprimerades användes 

kompressionsanordning (AP) på fem (13 %) och 34 (87 %) placerades i bukläge (PA). 

  

Tabell 1. Antalet undersökningar där röntgenklinikens riktlinjer gällande en 

konventionell ländryggsundersökning följdes/inte följdes.  

 Ja  Nej Totalt 

Kontrolleras personnummer före 

bildtagning? 

42 10 52 

Tillämpas gonadskydd på män vid 

undersökningen (0-50 år)? 

4 3 7 

Tillfrågas kvinnor om graviditet före 

bildtagning (15-50 år)? 

6 1 7 

Tillämpas kompression (PA, AP)? 39 13 52 
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7. DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 

Valet att göra en observationsstudie grundades på att författarna ville utföra en egen 

undersökning i den verkliga miljön. Författarna valde att göra strukturerad observation 

för att minska subjektiviteten vid observationerna samt att en noggrant planerad 

observationsblankett underlättar bearbetning och sammanställning av insamlat data. En 

strukturerad observation ger dessutom mer tillförlitliga data jämfört med en mindre 

strukturerad (33). 

Observationsblanketten utformades på ett sådant sätt att det skulle underlätta för 

författarna att fylla i händelserna av intresse. Dock upptäckte författarna efterhand att 

patientkolumnen inte var nödvändig. Tanken med kolumnen var att författarna skulle 

veta hur många patienter som observerats. Men ibland utfördes två konventionella 

ländryggsundersökningar under samma tidpunkt vilket medförde att 

observationsblanketterna delades upp mellan författarna. Patientkolumnen blev därför 

inte till någon hjälp. 

Kontroll av patientens personnummer tillkom senare i uppsatsen och finns därför inte 

med i observationsblanketten. Författarna insåg att en sådan kolumn borde funnits med 

efter att den första undersökningen genomförts när patientens personnummer 

tillfrågades. Författarna kopplade identitetskontrollen till patientstrålskydd eftersom 

detta hindrar förväxling samt att SSM granskade denna rutin i sin rapport (6). Det hade 

varit en fördel att ha genomfört en förberedande undersökning, en så kallad pilotstudie. 

En pilotstudie motsvarar ett arbete i mindre skala (28, 30) som hade kunnat upplysa om 

vilka kolumner som var relevanta för uppsatsen. På så vis hade observationsblanketten 

kunnat utvecklas till en mer fullständig blankett (34). Trots den uteblivna kolumnen för 

personnummer ansåg författarna att observationsblanketten var tillräckligt bra för att 

resultatet inte skulle påverkas.  

Syftet med kolumnen “om nej, anges varför?” var från början att observera om 

röntgensjuksköterskan dokumenterade i RIS (Radiology Information System) (26) om 

orsaken till varför eventuella riktlinjer inte efterlevdes. Eftersom orsaken kan antecknas 

efter att undersökningen är slutförd försvårades denna del av observationen, då det var 

möjligt att röntgensjuksköterskor fyllde i formuläret när författarna inte var närvarande. 
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Till följd av detta ändrades syftet med kolumnen. Ändringen innebar att om 

röntgensjuksköterskan istället uppgav en orsak muntligt till författarna var det denna 

muntliga information som antecknades i kolumnen. Författarna noterade att det var en 

fördel att vara en känd observatör då en del personal frivilligt upplyste om varför de till 

exempel inte använde kompression, utan att behöva tillfrågas av författarna. 

Eftersom författarna valde att vara kända-icke deltagare kan detta medföra osäkerhet 

och ändrat beteende hos den röntgensjuksköterska som observeras (30, 33). Till följd av 

detta kan resultatet ha påverkats. Röntgensjuksköterskan kan ha känt sig stressad av att 

bli observerad och glömt något moment alternativt följt rutinerna utöver det vanliga och 

genomfört alla moment utan anmärkning, trots att röntgensjuksköterskan inte gör detta 

vanligtvis. Om författarna hade närvarat vid undersökningsrummen en längre tid före 

observationerna hade röntgensjuksköterskorna haft en möjlighet att vänja sig vid 

närvaron och inte blivit påverkade av att observeras (30). Att närvara innan 

observationerna ansågs inte vara möjligt på grund av den tidsbegränsning som finns i 

samband med examensarbete. Författarna upplevde dock inte att 

röntgensjuksköterskorna blev påverkade av att observeras på ett sådant sätt att det skulle 

ha någon betydande inverkan på resultatet. 

Att bestämma urvalsstorleken är svårt då urvalet delvis är beroende av tid och studiens 

inriktning (31, 35). I detta fall var den begränsande faktorn tiden och därför valdes en 

observationstid på sju dagar.  
 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Antal undersökningar/röntgensjuksköterska 

Faktorer som kan ha påverkat resultatet var att antalet observationer varierade mellan 

röntgensjuksköterskorna (figur 1). Om en eller ett fåtal röntgensjuksköterskor som 

observerades fler gånger jämfört med andra och avvek från någon eller några av 

riktlinjerna kan det ha påverkat statistiken negativt och inte reflekterat verkligheten. Det 

optimala, enligt författarna till uppsatsen, vore att samtliga röntgensjuksköterskor 

observerats lika många gånger.  
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7.2.2 Antal undersökningar/undersökningsrum 

Som framgår av resultatet genomförs majoriteten av de konventionella 

ländryggsundersökningarna på drop-in. Orsaken till att antalet skiljer sig mellan 

tidsbokade och drop-in kan författarna inte svara på. Den observerade röntgenkliniken 

hade infört en ny rutin där de flesta akuta ländryggsundersökningarna genomfördes på 

DT istället för konventionell röntgen. Därav anledningen till att endast en akut 

ländryggsundersökning observerades. 

7.2.3 Kontroll av personnummer 

Inom vård och omsorg ska det finnas säkra rutiner för kontroll av patientens 

personnummer. Patientens identitet ska fastställas under hela sjukhusvistelsen för att 

undvika förväxling. Identifieringen kan ske genom att patienten muntligt uppger 

personnummer alternativt har ett identitetsband som röntgensjuksköterskan kan jämföra 

med personuppgifterna i journalen (36, 37). På röntgenkliniken är identitetskontroll av 

vikt för att säkerställa att det är rätt patient som undersöks. Om kontrollen uteblir kan 

det medföra att fel patient bestrålas och utsätts för onödig stråldos (6). Författarna till 

uppsatsen noterade att det vid upprepade tillfällen förekom att röntgensjuksköterskor 

frågade om patientens personnummer i omklädningshytten och memorerade 

informationen tills dess att de konfirmerade i RIS att personnumret var korrekt. 

Författarna anser att denna metod inte är patientsäker då det finns risk att personalen 

glömmer bort personnumret på vägen till datorn. En mer patientsäker metod vore att 

röntgensjuksköterskan antecknar personnumret vid tillfrågan eller tar med sig patientens 

identitetshandling till datorn, alternativt utför kontrollen när patienten är på plats då 

röntgensjuksköterskan har tillgång till datorn och patient samtidigt. 

Resultatet av den här uppsatsen visar att kontrollen av personnumret är relativt låg, 

endast 81 % blev tillfrågade innan bildtagningen påbörjats. Eftersom denna rutin alltid 

ska tillämpas bör anledningen till den låga siffran vara att röntgensjuksköterskan glömt 

bort att kontrollera patientens personnummer alternativt trott att någon annan tillfrågat 

patienten.  

7.2.4 Tillämpning av gonadskydd på män 

Gonadskydd bör alltid tillämpas så länge det inte påverkar diagnostiken (12). Genom 

användning av gonadskydd som omsluter testiklarna helt, skyddas de mot strålning ifrån 

alla riktningar (38).  
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I denna uppsats är mer än hälften av männen som genomgår en konventionell 

ländryggsundersökning över 50 år. Av de sju män mellan 0-50 år tillämpades 

gonadskydd endast på fyra av dem. Orsaken till att så få män erbjöds gonadskydd kan 

grunda sig i att majoriteten som undersöks är över 50 år och kan då leda till att 

röntgensjuksköterskan glömmer bort att gonadskydd bör användas på de yngre. Om 

även kontroll av personnummer har glömts kan åldern på patienten missas och därmed 

leda till att strålskydd till patienten uteblir.  

Doolan et al. har utfört en studie på fyra större sjukhus i Dublin, Irland. Syftet var bland 

annat att ta reda på tillgängligheten av gonadskydd till män och kvinnor, om skydden 

tillämpas samt skyddens placering på patienten vid en konventionell 

röntgenundersökning av bäcken. Resultatet visade att tillgängligheten av gonadskydd i 

undersökningsrummen varierade mellan de olika sjukhusen och att gonadskydd sällan 

användes vid AP-projektioner av bäckenet. I flera fall, då skyddet tillämpades var det 

felplacerat. Felplacering kan medföra att viktiga detaljer av skelettets anatomi döljs 

(39). Här kan det, enligt författarna till denna uppsats, diskuteras kring om gonadskydd 

alltid är lämpligt utifrån ett strålskyddsperspektiv. Om röntgensjuksköterskan placerar 

gonadskyddet felaktigt kan det medföra att viktiga anatomiska strukturer döljs. 

Felplaceringen kan då resultera i bildomtagning. Ytterligare bildtagning utsätter 

patienten för mer stråldos, vilket betyder att även de känsliga reproduktionsorganen 

bestrålas igen. Ett felplacerat gonadskydd kan dessutom innebära att 

reproduktionsorganen inte skyddas optimalt alternativt inte skyddas alls mot 

strålningen. 

 

En orsak till varför gonadskydd tillämpades i låg utsträckning vid röntgenkliniken kan 

bero på att skydden inte fanns tillgängliga i varje undersökningsrum. Röntgenkliniken 

förvarade istället alla gonadskydd på en hylla utanför rummen. För att öka användning 

av gonadskydd bör de vara tillgängliga inne i varje undersökningsrum (39). 

 

Studien av Clancy et al. undersökte den optimala positioneringen av olika typer av 

blyskydd till patienten vid konventionella ländryggsundersökningar avseende stråldos 

till reproduktionsorganen hos kvinnor och män. I studien kom Clancy et al. fram till att 

vid användning av blyskydd kan stråldosen reduceras med upp till 42 % i AP. Vad 
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gäller sidobilden var skillnaden inte tillräcklig hög med och utan blyskydd för att räknas 

som signifikant (40). Mekiš et al. jämför stråldos till testiklar i PA och AP, med och 

utan gonadskydd vid bildtagning av SI-leder vid konventionell röntgen. Forskarna kom 

fram till att genom att positionera patienten i PA utan gonadskydd reduceras stråldosen 

med 93,1 % jämfört med AP.  Användning av gonadskydd visade en reducering av 

stråldosen med 94,9 % i PA jämfört med AP. Mekiš et al. anser därför att patienter 

alltid bör placeras i PA, så länge patientens tillstånd tillåter (27). 

Inom hälso- och sjukvård ska patientens integritet, självbestämmande och delaktighet 

främjas och får enligt Patientlagen avstå från viss vård om denne önskar (41). Detta kan 

kopplas till användning av gonadskydd vid konventionella ländryggsundersökningar då 

patienten har rätt att neka samtycke. Om patienten nekar gonadskydd har denne rätt att 

få information om vilka risker det kan medföra (41). Ingen patient i denna uppsats 

nekade till att använda gonadskydd. Skulle en patient neka vore ett lämpligt alternativ 

att placera patienten i PA, eftersom stråldosen till gonaderna reduceras kraftigt (27).  
 

Enligt röntgenkliniken ska gonadskydd tillämpas på alla män mellan 0-50 år. Varför 

röntgenkliniken har en maxgräns på 50 år är något som kan diskuteras då 

åldersbestämning på männens fertilitet kan vara svår. Enligt en studie av Eskenazi et al. 

kunde endast en försämring på kvaliteten på mannens sädesvätska observeras vid 

stigande ålder (22-80 år). Resultatet indikerar att det inte går att sätta någon gräns för 

hur länge en man är fertil (42).  

7.2.4.1 Gonadskydd till kvinnor 

Vid granskning av studier och egna erfarenheter har författarna till uppsatsen 

uppmärksammat att gonadskydd inte tillämpas på kvinnor vid konventionella 

ländryggsundersökningar i Sverige. Denna teori stärks av SSM:s riktlinjer gällande 

gonadskydd som endast rekommenderar skyddet till män (25).  

Däremot finns kvinnliga gonadskydd att tillgå. Till kvinnor kan ett platt gonadskydd 

användas som placeras över reproduktionsorganen (12). Då läget av 

reproduktionsorganen mellan kvinnor varierar kan det vara svårt att placera 

gonadskyddet korrekt (43). Ett gonadskydd som placeras platt på kroppen anses inte 

reducera stråldosen nämnvärt eftersom strålningen sprids inuti kroppen (2, 43). Clancy 

et al. undersökte om stråldosen reduceras vid användning av blyskydd på kvinnor. 
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Resultatet visade att det inte blev någon skillnad i stråldos till reproduktionsorganen 

med eller utan blyskyddet i AP (40). Författarna till uppsatsen observerade att inga 

kvinnliga gonadskydd fanns att tillgå på röntgenkliniken. 

Enligt Nic an Ghearr et al. ger PA reducerad stråldos till reproduktionsorganen hos 

kvinnor med upp till 68 %. Den reducerade stråldosen till ovarierna i PA beror på att 

organen befinner sig längre ifrån strålkällan och att bäckenet attenuerar en del av 

röntgenstrålningen. Utifrån resultatet rekommenderar Nic an Ghearr et al. att kvinnor 

bör positioneras i PA som rutin vid bildtagning när reproduktionsorganen befinner sig i 

strålfältet (44). Enligt författarnas uppfattning hade inte patientens kön någon betydelse 

för hur röntgensjuksköterskan på röntgenkliniken valde att positionera patienten. 

7.2.5 Tillfrågan om graviditet 

I uppsatsen var det 34 kvinnor som undersökte ländryggen varav endast sju var mellan 

15-50 år. Vad gäller denna rutin är efterföljsamheten god hos röntgensjuksköterskorna 

men inte 100-procentig, då en av de sju kvinnorna i fertil ålder inte tillfrågades om 

graviditet. Orsaker till varför det brister i rutiner kring att tillfråga fertila kvinnor om 

graviditet kan vara liknande som vid tillämpning av gonadskydd på män. Då majoriteten 

av de kvinnliga patienterna under observationerna var över 50 år samt att kontroll av 

personnummer ibland uteblev kan det vara möjligt att förfrågan om graviditet glömdes 

bort.  

För att undvika oavsiktlig bestrålning till foster finns det olika metoder att använda. En 

regel har utvecklats av ICRP som kallas 10-dagarsregel. Den innebär att en fertil kvinna 

ska genomgå en röntgenundersökning inom 10 dagar efter första menstruationsdagen, 

då fostrets utveckling är i tidigt stadium, vid eventuell graviditet (13, 18). Regeln ansågs 

sedan som onödigt restriktiv eftersom risken att fostret blir missbildat under 

graviditetens första månad inte anses som hög (18). Förutom denna 10-dagarsregel finns 

även en 28-dagarsregel, då en fertil kvinna tillfrågas innan undersökningen startar om 

hon är gravid eller inte. Om osäkerhet finns ska röntgensjuksköterskan fråga kvinnan 

om när hennes senaste menstruation började. Kvinnan kan genomgå 

röntgenundersökningen om menstruation inträffade inom de senaste 28 dagarna. En 

nackdel med 28-dagarsregeln är att kvinnors menstruationscykel varierar och därför 

rekommenderas röntgensjuksköterskan att fråga kvinnan om menstruationscykeln är 
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försenad (19). Om graviditet inte kan uteslutas ger ett graviditetstest i form av urinprov 

ett pålitligt resultat (13). Det är därför bra att ha ett sådant prov tillgängligt på 

röntgenkliniken (45).  

Om röntgenundersökningen inte kan skjutas på till efter förlossningen bör den 

genomföras då nyttan överstiger riskerna som strålningen kan medföra till fostret och 

mamman (46). Enligt Osei et al. är riskerna små för bland annat missbildning, IQ 

sänkning och cancer hos fostret som bestrålas under en röntgenundersökning i 

jämförelse med ett obestrålat foster. Dock kommer den gravida kvinnan med all 

säkerhet att bli orolig över att barnet blir missbildat eller kan få cancer till följd av 

bestrålningen. Det är då viktigt att informera om riskerna till fostret och riskerna med att 

avstå röntgenundersökningen (46).  

Trots att Osei et al. påstår att riskerna för ett foster att bli missbildat eller utveckla 

cancer är små, bör riskerna med att bestråla ett foster alltid tas i beaktande enligt 

uppsatsens författare. Det bör, enligt författarna till denna uppsats, finnas en stark 

indikation på att en röntgenundersökning av den gravida kvinnan inte kan vänta till efter 

förlossningen (17).  
 

Enligt röntgenkliniken ska alla kvinnor mellan 15-50 år tillfrågas om graviditet. Då 

åldrarna varierar vid pubertetens debut och menopaus hos kvinnor kan ett bredare 

åldersspann med fördel införas. Ett förslag är att sätta åldersgränserna vid tillfrågan om 

graviditet till 12-55 år (47). 

7.2.6 Tillämpning av kompression 

Kompression är en viktig del i strålskyddsåtgärder eftersom stråldosen kan reduceras till 

hälften med enbart 3 cm kompression (6). Resultatet i denna uppsats från 

röntgenkliniken visade att kompression ofta uteblir av olika anledningar där var fjärde 

patient inte får kompression vid en konventionell ländryggsundersökning. 

Röntgensjuksköterskan upplyste författarna till denna uppsats om orsaker till varför 

kompression i vissa fall uteblev. Anledningarna som angavs var att patienten på grund 

av smärta varken kunde ligga på mage eller komprimeras med en 

kompressionsanordning, att benskörhet kunde förvärras med en kompressionsanordning 

samt ansågs som ett tidskrävande moment av röntgensjuksköterskan.   
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Vetenskapliga studier har visat på att vid konventionella ländryggsundersökningar är 

PA-projektioner att föredra framför AP på grund av lägre stråldos till patienten (3, 48-

50). Utifrån resultat av denna uppsats går det att dra slutsatsen om att PA tillämpas i 

större utsträckning än AP på röntgenkliniken. Detta resultat kan bero på att det under 

uppsatsens observationstid genomfördes flest konventionella ländryggsundersökningar 

på drop-in, vars rutin är att positionera patienten i PA. 

I studien av Young et al. jämfördes AP och PA gällande stråldos, bildkvalité, kostnad, 

patientbekvämlighet och hur enkelt det är att tillämpa. Studiens resultat visade att 

stråldosen var den enda faktorn med en signifikant skillnad mellan AP och PA. Att 

positionera patienten i AP innebär att stråldosen är 4,5 gånger högre till bukorganen, 

inklusive gonaderna, jämfört med PA enligt Young (48). Brennan et al. jämförde om 

det fanns någon skillnad i stråldos och bildkvalité mellan AP och PA-projektioner där 

de använde sig av både ett fantom och patienter. Stråldosen till fantomet reducerades 

med 38,9 % genom att lägga fantomet i PA istället för AP. Hos patienterna reducerades 

stråldosen med 38,6 % i PA jämfört med AP. Ingen signifikant skillnad på bildkvalité 

kunde registreras (49). Syftet med studien av Davey et al. var att jämföra AP och PA-

projektioner vid olika kVp för att få fram de mest optimala parametrarna till olika organ 

i kroppen vid en konventionell ländryggsundersökning med hjälp av ett fantom. 

Studiens resultat visade att stråldosen reduceras som mest vid 70 kVp till testiklarna 

(24,7 %) och till ovarierna (22,8 %) när fantomets position ändras från AP till PA (3). 

Ben-Shlomo et al. undersökte huruvida stråldosen till patientens strålkänsliga organ vid 

konventionella röntgenundersökningar av hela ryggraden kan reduceras hos 10-åriga 

barn och vuxna. Eventuella skillnader i stråldos mellan AP, PA och sidobilden (höger 

och vänster sida) beräknades med hjälp av fantom. Stråldosen till strålkänsliga organ 

vid en ländryggsundersökning var lägre i PA jämfört med AP hos både 10-åriga barn 

(48 %) och vuxna (46 %). Projektionen med fantomet liggande på den högra sidan 

visade en reduktion av stråldosen till strålkänsliga organ hos 10-åriga barn och vuxna 

med 28 % respektive 27 % jämfört med den vänstra sidan (50).    

I studierna av Young et al., Brennan et al., Davey et al. och Ben-Schlomo et al. 

användes inte kompressionsanordning vid konventionella ländryggsundersökningarna i 

AP (3, 48-50). En svensk studie undersöker hur stråldosen till patienten påverkas med 

och utan kompression vid konventionella röntgenundersökningar. I studien kom Olsson 
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et al. fram till att det är fördelaktigt med användning av kompression i både AP och PA. 

Med hjälp av en kompressionsanordning i AP går det att minska patientens tjocklek 

med 7-8 cm. Genom att positionera patienten i PA komprimerar patienten sig själv. 

Enligt Olsson et al. gäller det dock inte smalare patienter då de inte blev någon skillnad 

i tjocklek mellan AP och PA. Däremot kunde samtliga patienter komprimeras i PA med 

hjälp av kompressionsanordning. Resultatet visade att användning av 

kompressionsanordning vid AP är det mest effektiva tillvägagångssättet och att 

användning av kompression vid röntgenundersökningar reducerar stråldosen till 

patienten (51). Att positionera patienten i AP är att föredra om patienten är svårt skadad 

eftersom förflyttning av patienten till PA kan förvärra skadan (49).  

Under observationerna uppmärksammade författarna att majoriteten av de patienter som 

fick ligga i AP blev utan kompression och att de inte heller blev tillfrågade om de kunde 

ligga i bukläge (PA). Tillämpning av kompressionsanordning uteblev trots att det fanns 

tillgängligt i alla undersökningsrum. Vad detta kan bero på förklarades till viss del av 

röntgensjuksköterskorna: tidskrävande. Ytterligare orsaker till den bristande 

följsamheten kanske beror på att röntgensjuksköterskorna anser momentet som 

besvärligt eller att den mänskliga faktorn spelar in och gör att kompression glöms bort. 

Enligt författarnas erfarenheter är användning av kompressionsanordning inte speciellt 

tidskrävande eller besvärligt. Om orsakerna till varför kompressionsanordning inte 

tillämpas är tidskrävande eller besvärligt anser författarna inte det som ett godtagbart 

skäl att frångå rutinerna. Om så är fallet bör röntgensjuksköterskan placera patienten i 

PA istället eftersom patienten då komprimerar sig själv.  

Riktlinjerna för ländryggsfrontalen på röntgenkliniken varierar beroende på om 

undersökningen är drop-in, akut eller tidsbokad. Vid drop-in ska frontalbilden tas i PA 

(bilaga 4) medan tidsbokad och akut ska tas i AP (bilaga 5). För att få högre följsamhet 

gällande användande av kompression anser författarna att det skulle underlätta för 

röntgensjuksköterskan att ha samma rutin på samtliga undersökningstyper. Om 

rutinerna ska följa Olsson et al. resultat bör patienten positioneras i AP med 

kompressionsanordning (51). Om rutinerna däremot ska gå efter Young et al, Brennan 

et al, Davey et al. och Ben-Schlomo et al. kan patienten med fördel positioneras i PA, 

avseende reducering av stråldos. Dock har de sistnämnda studierna inte använt sig av 

kompressionsanordning vid jämförelse av PA och AP (3, 48-50). Brennan et al. anser 



24 
 

däremot att PA inte bör tillämpas till svårt skadade patienter (49). Vilken rutin som 

skulle vara den mest optimala vid en konventionell ländryggsundersökning är svårt för 

författarna till denna uppsats att avgöra, mer än att kompression bör tillämpas om 

patientens tillstånd tillåter.  

7.2.7 SSM:s rapport vs uppsatsen 

Mellan mars och maj år 2014 deltog landstinget vilket den aktuella röntgenkliniken 

tillhör i SSM:s granskning gällande följsamhet av strålskyddsrutiner. Granskningen 

innefattade DT-undersökningar och konventionella röntgenundersökningar av buk, 

bäcken och ländrygg (6). Författarna till uppsatsen ansåg att det vore intressant att 

utföra en jämförelse mellan uppsatsens och SSM:s rapports resultat för att se eventuella 

skillnader (tabell 2).  
 

Tabell 2. Resultatöversikt - Uppsatsen och SSM:s rapport från det aktuella landstinget. 
 

Uppsatsen SSM:s rapport 

Kontroll av personnummer 81 % 99 % 

Tillämpning av gonadskydd 57 % 52 % 

Tillfrågan om graviditet 86 % 51 % 

Tillämpning av kompression 75 % 27 % 

 

Orsaken till den relativt stora skillnaden mellan resultatet i denna uppsats och SSM:s 

rapport tror uppsatsens författare kan bero på olika faktorer. En orsak kan vara att det 

skiljde sig i tillvägagångssättet vid insamlandet av data till resultatet. Uppsatsens 

författare samlade in data genom direkt observation medan SSM skickade ut 

instruktioner och information samt utformade en webblankett som chefen på respektive 

röntgenklinik fick fylla i. Det framgår inte hur klinikchefen samlade in data, om det var 

via direkt observation eller om uppgifterna i RIS kontrollerades i efterhand. Om 

uppgifterna kontrollerades efteråt och röntgensjuksköterskorna inte hade fyllt i RIS men 

följt rutinerna, kan detta vara en av orsakerna till resultatskillnaderna mellan denna 

uppsats och SSM:s rapport. Tiden och granskade modaliteter i respektive undersökning 
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kan ha haft en inverkan på resultatskillnaden. En jämförelse mellan uppsatsens och 

SSM:s rapports resultat var svårt att göra eftersom denna uppsats endast involverade 

konventionella ländryggsundersökningar. För att kunna göra en korrekt jämförelse hade 

uppsatsens författare behövt observera både konventionell röntgen och DT över buk, 

bäcken och ländrygg i hela landstinget under tre månader. 

7.2.8 Fortsatt forskning 

Utrymme till vidare forskning av denna uppsats finns. Det hade exempelvis varit 

intressant avseende patientstråldos, att ha observerat hur många bilder som togs 

sammanlagt under varje undersökning samt om och hur många omtag som gjordes. 

Observation av undersökningstiden hade också varit en intressant faktor, då jämförelse 

av tid med och utan kompression samt med och utan gonadskydd hade varit möjlig. 

Genom att ha observerat erfarenhetsår hos röntgensjuksköterskorna hade eventuella 

skillnader i följsamhet av rutiner mellan erfarna och nyutbildade röntgensjuksköterskor 

kunnat registreras. 

 

8. KONKLUSION 
Resultatet visade att det fanns brister i samtliga strålskyddsrutiner vid en konventionell 

ländryggsundersökning på röntgenkliniken. Den rutin som hade högst följsamhet var 

tillfrågan om graviditet hos fertila kvinnor (86 %). Identitetskontroll av patienten 

förekom i 81 % av fallen och kompression tillämpades på 75 % av patienterna. Den 

rutin som nyttjades i lägst utsträckning var tillämpning av gonadskydd till män, där 

endast 57 % av männen under 50 år fick gonadskydd. 
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Patient Födelseår Kön Används 
kompression? 

Tillfrågas graviditet 
 15 - 50 år            

Används gonadskydd  
 0 - 50  år 

Man Kvinna Ja Nej Om nej, 
anges 
varför? 

Ja Nej Om nej, 
anges 
varför? 

Ja Nej Om nej, 
anges 
varför? 

             

 
Drop-in  -   Tidsbokad   -   Akut 
 
 
Bukläge  -  Kompressionsanordning 
 
 
Övriga anteckningar: 

Patient Födelseår Kön Används 
kompression? 

Tillfrågas graviditet 
 15 - 50  år 

Används gonadskydd  
 0 - 50 år 

Man Kvinna Ja Nej Om nej, 
anges 
varför? 

Ja Nej Om nej, 
anges 
varför? 

Ja Nej Om nej, 
anges 
varför? 

             

 
Drop-in  -  Tidsbokad  -  Akut 
 
 
Bukläge  -   Kompressionsanordning 
 
 
Övriga anteckningar: 
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Bilaga 3 
Hej, 

Vi heter Beatrice Olofsson och Erika Lind och studerar sista terminen på 
röntgensjuksköterskeprogrammet vid Örebro Universitet. Vi ska nu börja med vårt 
examensarbete där vi vill inrikta oss på patientstrålskydd, eftersom vi tycker att detta är 
ett intressant och ständigt aktuellt ämne. 

Vi har planerat att genomföra en observationsstudie där vi observerar hur väl 
röntgensjuksköterskorna på Örebro Universitetssjukhus följer röntgenklinikens och 
SSM’s generella riktlinjer angående patientstrålskydd. Det vi tänker inrikta oss på är om 
kompression används, om kvinnor i fertil ålder tillfrågas om graviditet och om män 
erbjuds gonadskydd vid konventionell röntgenundersökning av ländrygg. 

Vi har som mål att genomföra observationerna av ländryggsundersökningar under två 
veckors tid vid drop-in, tidsbokade och akuta undersökningsrum. 
Röntgensjuksköterskorna som befinner sig på det aktuella undersökningsrummet 
kommer att bli informerade muntligt om att vi ska observera rutiner vid 
ländryggsundersökningar, men inte specifikt vad som observeras (d.v.s. kompression, 
graviditet och gonadskydd). Det är frivilligt för personalen att delta i studien. 
Observerad personal kommer att vara anonym. 

Observationerna har vi tänkt utföra under veckorna 9 och 10, måndag till torsdag 07:30-
16:30. För att vi ska ha möjlighet att planera våra observationer skulle vi behöva 
tillgång till ett schema över ländryggsundersökningarna på tidsbokade, drop-in och 
akuta undersökningsrum. 

För att vi ska kunna genomföra observationerna behöver vi ett godkännande från dig 
som avdelningschef. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Beatrice och Erika 

 

Handledare: Marianne Selim 

Telefon:  

Mail: 

 

Datum & Underskrift 

 

 
Avdelningschef 
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