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Introduktion: I samband med röntgen vid operation föreligger en risk att patienten 
drabbas av vårdskada. Det ställer krav på att operationssjuksköterskan är välinformerad 
och har den kompetens som behövs för att optimera röntgenanvändning vid operation. 
Syfte:  Att belysa operationssjuksköterskans omvårdnadsansvar av patienten i samband 
med röntgenanvändning vid operation. Metod: En litteraturstudie där vetenskapliga 
forskningsartiklar utgjorde informationskällan. Informationen har sedan analyserats, och 
kategorier och underkategorier har skapats. Resultat: Baseras på tio vetenskapliga 
artiklar och presenteras i form av två kategorier och sju underkategorier som arbetades 
fram under analysprocessen. Den första kategorin; ”Skapa välmående för patienten” 
byggs upp av underkategorierna ”Medvetenhet om patientens utsatthet”, ”Lugn och 
trygg vårdmiljö” och ”Information till patienten”. Den andra kategorin; ”Minska risken 
för vårdskada” innehåller underkategorierna ”Skydda patienten”, ”Möjlighet att 
förbereda arbetet”, ”Skapa en helhetsbild av patienten” och ”Minska stråldosen”. 
Konklusion: Operationssjuksköterskan har möjlighet att påverka vården av patienten 
när röntgen används vid operation, men för att kunna ha möjlighet att påverka vården 
och nå goda resultat behöver operationssjuksköterskorna ha kunskap om det 
omvårdnadsansvar som åligger dem. 
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Introduction: When using X-ray in the operating room the patient is at risk of health care 
injury. It is required for the operating theatre nurse to be well informed and has the necessary 
skills to optimize X-ray use.  Purpose: To highlight operating theatre nurses responsibility 
when using x-ray in surgery. Method: A literature study where scientific research articles was 
the source of information. The information has then been analyzed and categories and 
subcategories have been created. Result: Based on ten studies and presented in the form of 
two main categories and seven subcategories. The first main category ”Creating wellbeing for 
the patient” consists of the subcategories ”Awareness of the patients vulnerability”, ”Calm 
and secure environment” and ”Patient information”. The other main category ”Reduce risk of 
healthcare injury” consists of the subcategories ”Protect the patient”, ”Prepare the work”, 
”Patients overall picture” and ”Reduce radiation”. Conclusion: The operating theatre nurse 
has the ability to influence the care when X-ray is used in surgery, but knowledge and insight 
about the responsibility is essential.   
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INTRODUKTION 

Operationssalen är en komplex arbetsmiljö inom sjukvården som innefattas av en 
högteknologisk miljö (Christian et al. 2006). I samband med operation är 
röntgenanvändning en vanligt förekommande metod för undersökningar och 
behandlingar. Vid dessa tillfällen utsätts patienten för röntgenstrålning, vilket då utgör 
en risk för att skada patienten (Jacobsson & Öberg 2003; Richardson 2010). Inom den 
somatiska sjukvården i Sverige drabbas nästan en patient av tio av vårdskada, vilket 
främst uppstår i samband med kirurgiska ingrepp (Socialstyrelsen 2009). Forskning visar 
att mellan 0,5 till 3 % av all utvecklad cancer i höginkomstländerna kan härledas till 
röntgenanvändning (Aldrich & Williams 2005). I 110 fall av de patienter som årligen 
drabbas av cancer i Sverige beräknas orsaken vara medicinska röntgenundersökningar 
(Jacobsson & Öberg 2003). Onödiga risker och skador orsakade av hälso- och 
sjukvården måste därför minimeras (SFS 2010:659). Operationssjuksköterskan behöver 
känna till hur röntgenanvändningen optimeras för att minska risken för vårdskada. Den 
mängd strålning som patienten utsätts för under röntgen på operation påverkas av 
exempelvis apparaturens inställningar, patientens kroppskonstitution och tiden för 
strålning. Forskning har visat att både operationspersonal och patienter kan vara 
omedvetna om vilka risker som strålningen innebär och hur röntgenanvändningen ska 
optimeras (Richardson 2010). 
 
På operation har operationssjuksköterskan ett ansvar gentemot patienten att säkerställa 
vården genom hela det perioperativa vårdförloppet (Riksföreningen för 
operationssjukvård [Seorna] (2011). Det innebär att det i operationssjuksköterskans 
omvårdnadsansvar ingår att ta ansvar för både den medicintekniska utrustningen och 
värna om patientens hälsa och välbefinnande vid operation (SFS 2010:659). Forskning 
som beskriver röntgenanvändning och operationssjuksköterskans ansvar är 
förhållandevis begränsad. Därmed saknas en samlad bild för hur detta ansvar ser ut. 
Därför finns intresse av att i föreliggande studie belysa operationssjuksköterskans ansvar 
för patienten i samband med röntgen på operation. 

 

Röntgenanvändning i samband med operation 
 
Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller krav om god vård. Vården ska 
tillgodose patientens behov av trygghet, bygga på respekt för patientens integritet samt 
tillgodose patientens behov av säkerhet. Vården ska utformas och genomföras i samråd 
med patienten (SFS 2014:821) som genom dialog och information ska få möjlighet att 
vara delaktig i sin vård (Bull & Fitzgerald 2006). Säkerhet är grundläggande för att få en 
vård med hög kvalitet (Socialstyrelsen 2009) och när ny teknik används har 
sjuksköterskan ett ansvar att se till att arbetet sker patientsäkert (International Council of 
Nurses [ICN] (2014).  
 
Det är operationssjuksköterskan tillsammans med övriga i operationsteamet som 
ansvarar för patientens säkerhet (Steelman & Graling 2013). Varje medlem i teamet har 
ett specifikt ansvar och fokus (Amato-Vealey et al. 2008). I samband med arbetet på 
operation där olika yrkeskategorier arbetar tillsammans har operationssjuksköterskan ett 
ansvar att samordna vården kring patienten, vilket har betydelse för patientens säkerhet 
(Nordin 2015). För att nå en säker vård av patienten krävs dessutom att 
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operationssjuksköterskan ska arbeta enligt evidens och beprövad erfarenhet (Seorna 
2011). 
 
I Sverige styr Strålskyddslagen (SFS 1988:220) hur vi hanterar röntgenutrustning, vilket 
innebär att denna författning även gäller inom operationsverksamhet. Författningen ska 
följas för att säkerheten ska kunna garanteras för både patienter och personal. Den 
arbetsgivare som bedriver verksamhet med strålning ska se till att de som arbetar inom 
verksamheten har god kännedom om vilka förhållanden, villkor och föreskrifter som 
gäller. Röntgen används vid ett flertal operationer och röntgenanvändning anses vara en 
värdefull undersöknings- och behandlingsmetod i operationssalen (Association of 
periOperative Registered Nurses [AORN] 2007). Eftersom tekniken utvecklas och 
minimal invasiv kirurgi ökar (Kim et al. 2006) kommer röntgen i framtiden att användas 
mer i samband med operation (Statens Strålskyddsinstitut i Sverige [SSI] 2000:21). Det 
betyder att kravet på operationssjuksköterskans kompetens i samband med 
röntgenanvändning ökar och att den kontinuerligt behöver uppdateras (SSI 2000:21).  

 
På operationsavdelningen finns vanligtvis mobil röntgenutrustning att tillgå när röntgen 
behövs under en operation. Vanligen används en C-båge eller G-båge vid genomlysning, 
fluoroskopi. Detta används vid enkla undersökningar och i samband med operationer av 
exempelvis frakturer. Röntgenutrustningen består av en fast axel med röntgenrör och 
detektor som alltid är i 180 graders vinkel mot varandra för att strålningen ska träffa 
detektorn (Hafslund 2012). Vid fluoroskopi är det enkelt att ändra strålriktningen då 
bågen går att flytta och rotera för att urskilja de aktuella organen (Jacobsson & Öberg 
2003). Storleken på röntgenbilden regleras av en bländare. Vid inställning av bländaren 
ska ljusfältet justeras för att få ett strålfält anpassat till patienten eller 
undersökningsområdet. Strålarna registreras av detektorn som skickar information vidare 
till en bildskärm så att röntgenbilden kan studeras (Hafslund 2012).  
 
 

Risk för vårdskador vid röntgenstrålning 
 
Röntgenstrålning kan orsaka skador på människan. En ökad risk för skador och sjukdom 
uppstår om röntgen används mer frekvent och om en allt högre stråldos ges till patienten 
(Lee et al. 2012). Vårdskada definieras som lidande, kroppslig eller psykisk skada eller 
sjukdom samt dödsfall som hade kunnat förhindras om lämpliga åtgärder hade vidtagits i 
samband med patientens vård (Socialstyrelsen 2009; SFS 2010:659). De fysiska skador 
som kan uppstå i samband med röntgen på operation är akuta alternativt sena 
(Strålsäkerhetsmyndigheten 2010). De akuta är i form av skador på huden såsom 
håravfall, brännskada och/eller illamående. Dessa är numera ovanliga. Det vanligaste 
idag är de sena skadorna i form av olika typer av cancer (Lee et al. 2012). 
Långtidseffekterna av strålningen är dock svåra att bedöma eftersom de uppkommer 
långt senare än vid strålningstillfället (Birnbaum 2008). 
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Förebygga risker och skador vid röntgenanvändning 
 
Hanteringen av röntgenapparatur och skyddsutrustning påverkar hur säker patientens 
vård blir (Mohapatra et al. 2013). Det är viktigt att tänka på att utföra arbetet på ett 
säkert sätt för att patienten inte ska utsättas för onödiga risker. Den skyddsutrustning 
som finns måste användas på rätt sätt för att hålla en hög kvalitet och för att minska 
risken för att strålskador uppstår. Det innebär att all personal som arbetar med röntgen 
behöver kunskap och förståelse för att kunna hantera röntgenutrustningen (AORN 
2007). Därmed är det viktigt att se till att det på operationsavdelningen där bildtagning 
och genomlysning genomförs finns utbildningsprogram och skriftliga lokala 
strålskyddsanvisningar (SFS 1988:220). 
 
Det övergripande målet för säkerhetsarbetet gällande röntgen är att hålla stråldosen på 
lägsta möjliga nivå (AORN 2007). Då röntgen används på operation ska fördelarna med 
röntgenundersökningen uppväga nackdelarna genom att stråldosen minimeras samtidigt 
som bilderna uppnår tillfredställande kvalitet (Richardson 2010). Principen ALARA ska 
användas, “as low as resonable achievable”. Då minimeras både stråldosen och 
exponeringstiden, samtidigt som strålningen hålls på en tillräckligt hög nivå för att 
uppnå det önskade resultatet (Covens et al. 2012). 
 
När det gäller röntgen på operation är det viktigt att identifiera variabler som påverkar 
stråldosen till patienten (Mohapatra et al. 2013). Stråldoserna är beroende av typen av 
apparatur, vilken teknik som nyttjas och metoden som används (Schulz et al. 2012). 
Ytterligare åtgärd för att minska dosen av röntgenstrålning till patienten är att 
kontrollera att apparaturens inställningar är korrekta och att dessa är anpassade till 
patienten (Ryu et al. 2013). Tiden för bestrålning är betydande för mängden strålning 
patienten får och en nackdel med fluoroskopi är att patienten kan utsättas för hög 
stråldos om inte tiden för genomlysning begränsas (Jacobsson & Öberg 2003). De 
exakta stråldoserna är dock svåra att mäta (Birmbaum 2008). Stråldosen som kroppen tar 
upp är beroende av vilken typ av vävnad som genomstrålas (Hafslund 2012), vilken 
kroppsdel som strålas och vilken kroppskonstitution patienten har (Birnbaum 2008). De 
organ som är mest känsliga för strålningen är gonaderna, benmärg, bröst, ögats näthinna, 
mag-tarmkanalen, lungorna och thyroidea (Lee et al. 2012). Barn är extra känsliga för 
röntgenstrålning (Richardson 2010).  
 
Operationssjuksköterskor och övrig personal på operation kan vara omedvetna om hur 
de ska minimera risker i samband med röntgenstrålning (Giordano et al. 2009). Orsaker 
till att patienten utsätts för onödig bestrålning kan därmed bero på bristande kunskap om 
röntgenapparaturen, dess hantering och positionering, eller att apparaterna är ur funktion 
(Jacobsson & Öberg 2003). Genom ökad kunskap kan vi minimera stråldosen och 
därmed minska risken för strålskador (Mohapatra et al. 2013). Det innebär att utbildning 
inom detta område krävs för en optimal röntgenanvändning (Giordano et al. 2009). 
Enligt Schultz et al. (2012) krävs färdighetsträning för de som sköter apparaturen och att 
de har kunskap om fördelarna respektive nackdelarna vid val av olika tekniker och 
metoder. 
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Operationssjuksköterskans omvårdnadsansvar 
 
För att kunna ge patienten en god och säker vård och därmed förebygga uppkomsten av 
vårdrelaterade skador och komplikationer, har operationssjuksköterskan ett specifikt 
omvårdnadsansvar. Det innebär bland annat att kunna planera och organisera arbetet 
inför patientens ingrepp på operation (Lindwall & von Post 2008). 
Operationssjuksköterskan ska ansvara för patientens omvårdnad och säkerhet under den 
perioperativa vården (Seorna 2011). Den perioperativa vården innefattar pre-, intra- och 
postoperativ vård där pre betyder tiden före, intra står för tiden under och post innebär 
tiden efter operation. Den perioperativa vården startar därmed när den perioperativa 
sjuksköterskan träffar patienten i ett första möte och avslutas när patienten rapporteras 
över till den postoperativa vårdavdelningen. I samband med att operationssjuksköterskan 
förbereder vården ska alla steg i vårdprocessen följas. Det betyder att datainsamling och 
planering ska ske i den preoperativa fasen, genomförandet i den intraoperativa fasen och 
utvärdering ska ske postoperativt (Lindwall & von Post 2008). 
 
En del i den perioperativa sjuksköterskans ansvar innebär att hantera och ansvara för 
medicinsktekniska produkter (Seorna 2011). På operationssalen ingår röntgenutrustning 
som en av flera andra medicinsktekniska apparater och trots att det inte ligger i 
operationssjuksköterskans uppgift att initiera och besluta om röntgenundersökningar 
förväntas operationssjuksköterskan ha kunskap och förståelse om 
röntgenundersökningens grunder (Rassin et al. 2005). Operationssjuksköterskan behöver 
ha specifika kunskaper inom röntgenanvändningen för att kunna förbereda och guida 
patienten (Rassin et al. 2005) samt medverka under hela undersökningen eller 
behandlingen (Hafslund 2012). Malcolm (2006) framhäver att sjuksköterskan vid 
bildtagning behöver vara medveten om sitt ansvar för att se till att användningen av 
röntgen följer de restriktioner som finns. Operationssjuksköterskans ansvar är komplext 
då det ingår i omvårdnadsansvaret att hantera medicintekniska produkter samtidigt som 
patienten ska skyddas och värnas om i samband med vårdandet (Bull & Fitzgerald 
2006). I samband med en operation är patienten ofta sövd och kan därför inte själv 
skydda sig eller vaka över sin kropp. Operationssjuksköterskan ansvarar därmed för 
patientens kropp och hälsa under det perioperativa förloppet (Lindwall & von Post 
2008).  
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PROBLEMFORMULERING 

I hälso- och sjukvården är röntgenanvändning en vanlig undersöknings- och 
behandlingsmetod på operationssalen. I samband med detta föreligger en risk att 
patienten drabbas av vårdskada. Operationssjuksköterskan har ett omvårdnadsansvar för 
patienten i samband med ingreppet på operation. För att kunna skapa en säker vårdmiljö 
behöver operationssjuksköterskan behärska den medicintekniska utrustningen, där 
röntgenanvändning ingår, och samtidigt skydda och värna om patienten. 
Operationssjuksköterskan ska kunna planera och organisera arbetet i samband med 
operation för att säkra vården och därmed förebygga vårdrelaterade skador. 
Röntgenanvändning ska utföras på ett säkert sätt så att patienten inte utsätts för onödig 
strålning. Det ställer krav på att operationssjuksköterskan är välinformerad och har den 
kompetens som behövs för att optimera röntgenanvändning på operation. 
Forskningsstudier visar emellertid att personal som hanterar röntgenutrustning på 
operationssalen inte är tillräckligt medvetna om riskerna som finns vid röntgenstrålning. 
Den begränsade forskningen och kunskapen angående vilket ansvar 
operationssjuksköterskan har i samband med röntgen på operation visar att det finns en 
diskrepans mellan faktiskt ansvar och medvetenhet angående hur detta ansvar ser ut.  
Därmed är det angeläget att genomföra denna studie vilken belyser 
operationssjuksköterskans ansvar i samband med röntgen på operation och därmed få en 
samlad bild. Avsikten är att bidra till ökad kunskap och medvetenhet gällande hur detta 
omvårdnadsansvar ser ut, vilket i sin tur ger ökad patientsäkerhet. 

 
 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa operationssjuksköterskans omvårdnadsansvar av 
patienten i samband med röntgenanvändning vid operation. 
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METOD 

Studien har genomförts som en litteraturstudie i vilket litteraturen har varit 
informationskällan. I en litteraturstudie beskrivs kunskapsläget och forskning inom ett 
visst område. Inom det valda problemområdet sker en systematisk sökning där relevant 
litteratur identifieras och kritiskt granskas. En analys och sammanställning av materialet 
syftar till att lyfta fram ny kunskap inom området (Polit & Beck 2012). 

 

Litteratursökning och urval 
 
Det systematiska arbetssättet har följt Polit och Becks niostegsmodell (figur 1) för 
litteraturstudier.  
 

 
 

 
Figur 1. Fritt översatt flödesöversikt av Polit och Becks (2012) niostegsmodell för 
litteraturstudie. 
 
I det första steget formulerades ett syfte för studien. Syftet låg till grund för att kunna 
avgränsa databassökningen och söka relevanta vetenskapliga källor.  

 
I det andra steget utformades en sökstrategi där sökord och nyckelord identifierades 
utifrån det syfte som arbetats fram. De nyckelord som valdes ut var följande: nursing, 
responsibility, perioperative, radiation, patient och exposure. Databaser valdes ut för att 
söka vetenskapliga artiklar inom det avgränsade området. Databassökning har 
genomförts i databaserna Cinahl och Pubmed. Cinahl innefattar forskning inom 
omvårdnad och Pubmed omfattar vetenskapliga artiklar inom både medicin och 
omvårdnad (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] (2017). 

 
Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara vetenskapligt uppbyggda, peer 
reviewed och publicerade tidigast från 1 januari år 2000 till 20 september år 2019 för att 
kunna ta del av aktuell forskning. Studier både på engelska och svenska har inkluderats. 
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Artiklar som exkluderades var review artiklar, icke vetenskapliga artiklar och artiklar 
med låg vetenskaplig kvalitet. Eftersom det visade sig finnas ett begränsat antal studier 
med röntgenansvar för operationssjuksköterskor, utökades urvalet av artiklar. Dels 
inkluderades artiklar där operationssjuksköterskans ansvar var tydligt beskrivet men där 
röntgenansvar saknades och förväntades då ingå som en del i den medicinsktekniska 
apparaturen på operationssalen. Även artiklar där röntgensjuksköterskans ansvar 
uttrycktes i samband med operation inkluderades.  
 
Sökningar genomfördes i steg tre dels med enskilda sökord och i kombination med flera 
sökord. I sökningar med olika kombinationer användes den booelska termen AND och 
för att begränsa antalet träffar när urvalet blev alltför omfattande användes ytterligare 
sökord. Till en början valdes ett brett spektrum av sökord för att sedan begränsas till mer 
exakta sökningar. Relevanta artiklar valdes därefter ut genom att läsa titlar och abstract. 
310 artiklar valdes ut, vilka utgjorde urval ett. Sökningarna redovisas i två 
sökordstabeller (tabell 1 och 2). 

 
I steg fyra reducerades 310 artiklar ner till 34 artiklar genom att kontrollera abstract 
gentemot syfte och inklusions- och exklusionskriterierna. De 34 artiklarna utgjorde urval 
två. 

 
I steg fem lästes de 34 artiklar grundligt i fulltext av författarna var för sig. Artiklarna 
kontrollerades gentemot syfte samt deras metod i förhållande till vetenskaplighet. De 
artiklar som inte uppfyllde dessa kriterier sållades bort. Artiklarna diskuterades 
tillsammans för att skapa en helhetsförståelse. En komplettering med fler 
artikelsökningar utfördes vilket även innefattade en del manuella sökningar men inga 
fler studier inkluderades. Till urval tre inkluderades tolv artiklar.  
 
I steg sex togs relevant information fram ur varje studie. Textmassan sammanställdes 
systematiskt och dokumenterades för att få en tydlig bild av materialet. Resultatet 
redovisas i en artikelmatris, där de slutgiltiga artiklarna redovisas (bilaga nr 1).  
 
I steg sju och det tredje urvalet granskades tolv artiklar kritiskt. Artiklarna 
kvalitetsbedömdes enligt Willman, Stoltz & Bathsevanis granskningsmall (2011). 
Artiklarnas vetenskaplighet värderades samt styrkor och svagheter lyftes fram. En 
tregradig skala användes; låg, medel och hög kvalitet. Respektive artikel 
kvalitetsgranskades utifrån ett antal frågeställningar där svaret ja gav en poäng och 
svaret nej innebar noll poäng. Utifrån den totala poängen för respektive artikel räknades 
en procentsats ut för att bedöma kvaliteten. Hög kvalitet innebar 80-100 procent, medel 
70-79 procent och låg 60-69 procent. De artiklar som inte uppnådde 60 procent 
exkluderades från studien. Artiklarna granskades utifrån syfte, metod, resultat och etiska 
ställningstaganden. Av de tolv artiklar som bedömdes var två av låg kvalitet, fyra av 
medel och sex av hög kvalitet. De artiklar med låg kvalitet uteslöts ur studien och de 
resterande tio artiklarna baseras studiens resultat på.  
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Tabell 1. Beskrivning av databassökning i Cinahl 

 

Databas Sökord 
Antal 
träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Cinahl (nursing) 234812    
Cinahl (nursing) AND (operating room)  1216    

Cinahl 
(nursing) AND (operating room) AND 
(radiographer) 4 2   

Cinahl (nurse) 162955    
Cinahl (nurse) AND (role) 29568    
Cinahl (nurse) AND (role) AND (radiation) 102 7   
Cinahl (nurse) AND (role) AND (x-ray) 66 2   
Cinahl (nurse) AND (role) AND (fluoroscopy) 5 2   
Cinahl (nurse) AND (responsibility) AND (radiation) 10 2   
Cinahl (nurse) AND (responsibility) AND (x-ray) 5 1   

Cinahl 
(nurse) AND (responsibility) AND 
(fluoroscopy) 0    

Cinahl (nurse) AND (radiology) 89 19 1               1 

Cinahl (nurse) AND (radiographers) 12 6 1 1 

Cinahl (nursing) AND (radiographers) 28 3 2(1*) 2  

Cinahl (operating room) 3187    
Cinahl (safety) 68382    
Cinahl (nursing) AND (operating room) AND (safety) 132 22 2  
Cinahl (nursing) AND (operating theatre) 205 21 2  
Cinahl (perioperative) 14571    
Cinahl (nursing) AND (perioperative) 7225    
Cinahl (nursing) AND (perioperative) AND (radiation) 11 1   
Cinahl (nursing AND (perioperative) AND (x-ray) 22 1   
Cinahl (nursing) AND (perioperative) AND (radiology) 13 2   
Cinahl (fluoroscopy) 2805    

Cinahl 
(nursing) AND (perioperative) AND 
(fluoroscopy) 5 1   

Cinahl (surgery) 142490    
Cinahl (nurse) AND (surgery) 1904    
Cinahl (nurse) AND (surgery) AND (x-ray) 47 1   
Cinahl (nurse) AND (surgery) AND (radiology) 19 5   
Cinahl (nurse) AND (fluoroscopy) 27 8   
Cinahl (radiation) 11979    
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Databas Sökord 
Antal 

träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Cinahl (radiation) AND (patient) 6486    
Cinahl (radiation) AND (patient) AND (fluoroscopy) 193 30 3 2 

Cinahl (radiation) AND (patient safety) 546    

Cinahl 
(radiation) AND (patient safety) AND 
(exposure) 166 17 4(2*) 2  

Cinahl (radiation) AND (exposure) 1770    

Cinahl 
(radiation) AND (exposure) AND (operating 
room) 26 7 1(1*) 1  

Totalt Cinahl  161 16 9 
*Markerar dubletter 
 
Tabell 2. Beskrivning av databassökning i Pubmed 
 

Databas Sökord 
Antal 
träffar Urval 1 Urval 2  Urval 3 

Pubmed (radiation) 34820    
Pubmed (radiation) AND (exposure) 43630    

Pubmed 
(radiation) AND (exposure) AND (operating 
room) 182 23 2(1*) 1(1*) 

Pubmed (radiation) AND (exposure) AND (patient) 9510    

Pubmed 
(radiation) AND (exposure) AND (patient) AND 
(risk) 3178    

Pubmed 
(radiation) AND (exposure) AND 
(perioperative) 52 10 1  

Pubmed 
(radiation) AND (exposure) AND (patient) AND 
(fluoroscopic) 399 61 2  

Pubmed (radiation) AND (exposure) AND (protection) 6811    

Pubmed 
(radiation) AND (exposure) AND (dose) AND 
(x-ray) AND (safety) 246  

           
4(3*) 1  

Pubmed (radiation) AND (exposure) AND (c-arm) 181 21 4(1*) 1  

Pubmed 
(radiation) AND (exposure) AND (patient) AND 
(risk) AND (fluoroscopy) 312 32 4  

Pubmed (patient safety) AND (operating room) 1266    

Pubmed 
(patient safety) AND (operating room) AND 
(technical equipment) 28 3 1  

Totalt Pubmed  150 18 3 

Totalt Cinahl och Pubmed  310 34 12 
*Markerar dubletter 
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Dataanalys 
 
Vid steg åtta analyserades studiernas resultat. Enligt Polit och Beck (2012) är syftet med 
dataanalysen att strukturera och organisera materialet. Relevant data tas fram ur texten 
vilket kan kopplas samman med studiens syfte, samtidigt som mönster och kategorier tas 
fram.  
 
Datamaterialet analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2012) kvalitativa 
innehållsanalys där avsikten är att beskriva variationer i texten genom att identifiera 
likheter och skillnader. Dessa skillnader och likheter tas ut för att därefter ligga till 
grund för de kategorier och underkategorier som utformas. Den kvalitativa 
innehållsanalysen kan innefatta både en latent och en manifest ansats. En latent ansats 
innebär att texten tolkas och beskriver det som kan läsas mellan raderna. Den manifesta 
ansatsen innebär att det uppenbara och textnära i materialet beskrivs. När analysarbetet 
genomfördes i denna studie användes både en latent och en manifest ansats i den 
kvalitativa innehållsanalysen. 

 
I första steget i dataanalysen lästes och granskades texten. Författarna reflekterade över 
textens innehåll varifrån meningsbärande enheter togs ut i relation till studiens syfte. De 
meningsbärande enheterna kunde vara ord, meningar eller kortare stycken. 
Meningsenheten skulle vara lagom stor, det vill säga inte innehålla flera betydelser eller 
inte vara så pass kort att den miste sin betydelse. I andra steget kondenserades de 
meningsbärande enheterna till mindre abstrakta enheter, det vill säga de kortades ner för 
att göras mer lätthanterliga utan att förlora det väsentliga i meningsenheten. I tredje 
steget kodades de meningsbärande enheterna, vilket innebar att de abstraheras och 
benämndes med en beteckning utifrån dess innebörd. Som ett sista steg kategoriserades 
materialet där respektive kategori utgjordes av flera koder med liknande innehåll, innan 
de slutgiltiga delarna utformades till en ny helhet. I tabell tre följer några exempel på 
meningsbärande enheter och deras analyssteg. 
 
 
Tabell 3. Utdrag ur analysschema, ett exempel på en meningsbärande enhet och dess analyssteg. 
 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod Underkategori Kategori 

Trying to establish a calm and caring 

atmosphere were some of the methods 

used to give the patient a feeling of 

trust.  

Calm and caring 

atmosphere…feeling of 

trust 

Lugn, 

omhändertagande, 

trygg atmosfär 

Lugn och trygg 

vårdmiljö 

Skapa 

välmående för 

patienten 
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Forskningsetiska överväganden 
 
I samband med att en litteraturstudie genomförs ska forskningsetiska överväganden tas i 
beaktande (Polit & Beck 2012). Författarna har ett eget ansvar att se till att 
forskningsstudien håller god kvalitet och inte avsiktligt fabricerar, förfalskar, plagierar 
eller förvränger någon del i forskningsprocessen (Vetenskapsrådet 2002). Till god 
forskningssed hör även att ange källor och referenser tydligt och noggrant för att de åter 
ska kunna erhållas (SOU 1999). Det är oetiskt att endast presentera resultat som stöder 
forskarens egen åsikt (Vetenskapsrådet 2002). Därmed ska alla resultat som framkommit 
presenteras. 

 
Studien är en litteraturstudie där endast forskningsresultat som redan är publicerade har 
använts och därmed skadas inga enskilda individer. Vetenskapliga artiklar ska följa de 
fyra individskyddskraven för att skydda de individer som medverkat. Dessa fyra krav 
innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Polit & Beck 2002; Vetenskapsrådet 2002). De artiklar som har använts 
i studien har fått tillstånd från en etisk kommitté och/eller att noggranna etiska 
överväganden har genomförts (Polit & Beck 2012).  
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RESULTAT  

Studiens resultat baseras på sex kvalitativa och tre kvantitativa studier samt en mixad 
studie. Resultatet presenteras i form av två kategorier och sju underkategorier. Den 
första kategorin; ”Skapa välmående för patienten” byggs upp av tre underkategorier. 
Den andra kategorin; ”Minska risken för vårdskada” innehåller fyra underkategorier. 
Resultatet baseras på studier där både operationssjuksköterskor och 
röntgensjuksköterskor i samband med operation har inkluderats. Detta på grund av det 
begränsade antal studier som finns med röntgenansvar för operationssjuksköterskor och 
då krävs att även andra artiklar inkluderas för att få en god förståelse för 
operationssjuksköterskans ansvar i samband med röntgen på operation. Även artiklar där 
operationssjuksköterskans ansvar är tydligt uttryckt, men där ansvar specifikt för 
röntgen saknas, har använts. I dessa artiklar förväntas röntgenanvändningen ingå som en 
del i den övriga medicinsktekniska apparaturen på operationssalen. Kategorier och 
underkategorier redovisas i figur 2. 
 

 
 

 
Figur 2. Översikt över kategorier med respektive underkategorier. 

 

Skapa välmående för patienten 
 
Denna kategori belyser hur operationssjuksköterskan skapar välmående för patienten 
genom en lugn och trygg vårdmiljö, i vilken patienten känner sig väl omhändertagen. 
Operationssjuksköterskan behöver vara medveten om att patienten befinner sig i en 
utsatt situation. Därmed är adekvat information avgörande inför en röntgenundersökning 
eller behandling för att den ska kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt. 

 
 

Medvetenhet om patientens utsatthet 
 
Sjuksköterskor som ansvarar för röntgen upplever att patienter är utsatta och sårbara i 
samband med röntgenundersökning eller behandling på operation. Därmed vilar ett 
ansvar på sjuksköterskan att vara medveten om att patienten befinner sig i ett utsatt läge 
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(Lundén et al. 2006). Röntgenundersökningen eller behandlingen kan vara rutin för 
personalen, men inte för patienten, vilket påverkar patientens känsla av utsatthet. 
Patienten kan hamna i en oklar situation om vad som ska hända, hur lång tid det kommer 
ta och inte veta utgången av röntgenundersökningen eller behandlingen (Lundén et al. 
2012). Sjuksköterskan behöver kunna visa empati och ge patienten den tröst och 
omvårdnad som patienten är i behov av för ett ökat välbefinnande (Lundén et al. 2012). 

 
 

Lugn och trygg vårdmiljö 
 
På operation är det viktigt att de sjuksköterskor som ansvarar för röntgen försöker skapa 
en så lugn och omhändertagande miljö som möjligt. Genom att sjuksköterskan tar ansvar 
för att skapa en varm och lugn atmosfär där patienten bemöts med respekt kan patienten 
känna sig trygg och avslappnad. Därmed ökar upplevelsen av säkerhet och att vara väl 
omhändertagen. För att få patienten att känna sig väl omhändertagen i samband med 
röntgen på operation är det av vikt att operationssjuksköterskan berättar vilka som 
vårdar patienten samt att utföra olika omvårdnadshandlingar. Genom medkänsla, 
ögonkontakt och leenden kan sjuksköterskan som arbetar med röntgen få patienten att 
känna sig lugn och få en känsla av professionellt omhändertagande (Lundén et al. 2012). 
Om patienten känner sig lugn och trygg kan denne släppa kontrollen och tryggt lämna 
över ansvaret till personalen på operation. I samband med att röntgen genomförs 
behöver sjuksköterskan med röntgenansvar se till att all personal samarbetar för att 
skapa en god vårdmiljö eftersom patienten påverkas, både positivt och negativt, 
beroende av hur personalen agerar och interagerar med varandra (Lundén et al. 2006; 
Andersson et al. 2008). 

 

 

Information till patienten 
 
Sjuksköterskor med ansvar för röntgen upplever att det är av stor vikt att patienten har 
fått relevant information innan undersökningen eller behandlingen. Sjuksköterskan 
behöver introducera och tydliggöra den högteknologiska miljö som patienten befinner 
sig i eftersom den kan verka skrämmande för patienten. På grund av patientens utsatthet 
behöver operationssjuksköterskan ta ansvar för att patienten får veta vad som kommer 
att hända och på så vis kan patienten lita på att operationssjuksköterskan och den övriga 
operationspersonalen har adekvat kompetens för att kunna genomföra 
undersökningen/behandlingen på ett professionellt sätt (Kelvered et al. 2012). Då får 
patienten en förståelse för hur proceduren kommer att utföras vilken då kan genomföras 
på ett mer tillfredsställande sätt (Lundén et al. 2006). Vården ska i samband med röntgen 
vara tydlig och förståelig för patienten. I samband med informationsutbytet ska 
operationssjuksköterskan utgå från patientens egna kunskaper och erfarenheter inom det 
aktuella området och informationen som ges bör vara konsekvent. Dessutom bör tidigare 
given information bekräftas för att patienten ska känna sig trygg (Lundén et al. 2012).  
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Minska risken för vårdskada 
 
Denna kategori belyser olika möjligheter att minska risken för vårdskada hos patienten. 
Genom att övervaka patientens vård och följa de regler och restriktioner som finns kan 
operationssjuksköterskan se till att vården blir säkrare för patienten. Det finns flera olika 
faktorer som påverkar stråldosen till patienten vilka behöver tas i beaktande när röntgen 
används på operation. För att skapa en säker vård behöver dessutom 
operationssjuksköterskan få möjlighet att förbereda arbetet inför röntgen samt kartlägga 
varje patients behov. 

 
 

Skydda patienten 
 
Operationssjuksköterskan anser att patienten ska sättas främst och känner ett ansvar för 
patientens omvårdnad genom hela vårdförloppet. Omvårdnadsarbetet innebär att skydda 
och försvara patienten (Alfredsdottir & Bjornsdottir 2008), vilket 
operationssjuksköterskan upplever att de får ta ett stort ansvar för (Gillespie et al. 2009). 
Genom att hålla ett vakande öga vid omvårdnaden samt att utvärdera kvaliteten av den 
givna vården ökar patientsäkerheten (Kelvered et al. 2012). Operationssjuksköterskan 
har ett ansvar att se till att de själva och andra följer de regler och riktlinjer som 
föreligger (Silén-Lipponen et al. 2005; Gillespie et al. 2009). De säkerhetskontroller som 
finns ska genomföras i samband med undersökningen för att eliminera fel och misstag 
(Silén-Lipponen et al. 2005; Gillespie et al. 2009) och omvårdnadsprocessens alla steg i 
vården ska följas för att öka patientsäkerheten (Gillespie et al. 2009). 
Operationssjuksköterskan förväntas även ta ansvar för att tyda och förmedla information 
till den övriga personalen. I de fall där operationssjuksköterskan inte genomförde detta 
åtagande upplevdes en oro för patientens säkerhet (Gillespie et al 2009). 

 
 

Möjligheten att förbereda arbetet  
 
När röntgen ska genomföras på operation underlättas vårdarbetet av att vara väl 
förberedd och organisera arbetet inför den radiologiska undersökningen (Andersson et 
al. 2008). En del i det förberedande arbetet som spelar stor roll för att nå en optimal vård 
är att ligga steget före (Gillespie et al. 2009). De olika stegen måste i förväg tänkas 
igenom och vad som kan tänkas gå fel (Alfredsdottir & Bjornsdottir 2008). För att 
personalen som deltar i röntgenbehandlingen ska kunna förbereda arbetet på ett 
tillfredsställande sätt krävs tillräckligt med avsatt tid (Lundén et al. 2012).  

 

Skapa en helhetsbild av patienten 
 
För att kunna ge en god och säker omvårdnad behöver operationssjuksköterskan känna 
till patientens bakgrund (Alfredsdottir & Björnsdottir 2008) och vara väl informerad om 
patientens tillstånd (Kelvered et al. 2012). Operationssjuksköterskan behöver få 
möjlighet att läsa patientens journal och tid behövs för mötet med patienten (Lundén et 
al. 2012). När röntgen ska genomföras i samband med operation upplever 
sjuksköterskan som ansvarar för röntgen att det är viktigt att ha en dialog med patienten 
för att få fram den enskilda patientens fysiska och psykiska förutsättningar som skulle 
kunna påverka undersökningen eller behandlingen (Lundén et al. 2006). En utmaning är 
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att under endast ett kort möte med patienten inhämta relevant information och bedöma 
patientens behov (Lundén et al. 2012). Det är då av stor vikt att 
operationssjuksköterskan är lyhörd för att kunna ge patienten en personligt anpassad 
vård och förhindra komplikationer (Kelvered et al. 2012). Sjuksköterskan behöver även 
försäkra sig om att patienten givit sitt medgivande till undersökningen eller 
behandlingen för att den ska kunna genomföras (Lundén et al. 2012). 

 
 

Minska stråldosen 
 
Då röntgen ska användas på operation ska patienten skyddas från onödig strålning 
exempelvis genom att undersökningen utförs på ett smidigt sätt. Undersökningen kan 
behöva ifrågasättas av sjuksköterskor och istället kan då andra alternativa 
undersökningar behöva användas (Andersson et al. 2008). Det är kirurgen som avgör hur 
lång tid patienten bestrålas, men personalen och operationssjuksköterskan behöver vara 
uppmärksam på att längre användningstid ger högre stråldos och därmed större risker 
(Gellis et al. 2013). Personalen, inklusive operationssjuksköterskan, har ett ansvar att 
vara behjälplig vid iordningställandet av den tekniska utrustningen vid 
röntgenanvändning (Butter et al. 2010) och försäkra sig om att den kan användas (Silén-
Lipponen et al. 2005). Vid användning av den tekniska utrustningen finns flera faktorer 
som personalen och därmed även operationssjuksköterskan kan vara med att påverka; 
vilken röntgenteknik som används, hur den används och vem som använder 
utrustningen, har inverkan på stråldosen till patienten, vilket personalen och 
operationssjuksköterskan bör vara medveten om (Butter et al. 2010).  

 
Personalen, och därmed även operationssjuksköterskan, behöver även vara behjälplig 
vid positioneringen av patienten vid röntgenanvändning. Hur patienten positioneras 
(Butter et al. 2010) men även hur strålkällan och dess mottagare placeras i förhållande 
till patienten avgör hur mycket strålning patienten utsätts för. Strålkällan behöver 
dessutom optimeras av personalen och operationssjuksköterskan gällande avståndet till 
patienten (Giordano et al. 2009). För att kunna skydda patienten upplever sjuksköterskan 
som arbetar med röntgen att de dels behöver professionell kunskap men även ha 
förmåga att omsätta denna kunskap i praktiken (Lundén et al. 2006).  
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DISKUSSION 

Syftet med studien var att belysa operationssjuksköterskans omvårdnadsansvar av 
patienten i samband med röntgenanvändning vid operation. Resultatet visade att 
operationssjuksköterskan behöver vara medveten om att patienten befinner sig i en utsatt 
situation och att röntgenundersökningen eller behandlingen kan vara obekant för 
patienten. Den högteknologiska miljön kan behöva förklaras för patienten och genom 
olika omvårdnadshandlingar kan operationssjuksköterskan skapa en lugn och 
omhändertagande vårdmiljö. Det är av stor vikt att patienten får adekvat information och 
operationssjuksköterskan är den som har ansvar för att den ges på patientens 
kunskapsnivå så att den blir tydlig och förståelig. Vidare har operationssjuksköterskan 
ett ansvar att skydda och försvara patienten genom omvårdnadsarbetet. Genom att följa 
de regler, riktlinjer och omvårdnadsprocessens alla steg ökar patientsäkerheten. 
Operationssjuksköterskan behöver vara väl förberedd och kunna skapa en helhetsbild av 
patienten för att kunna ge en personligt anpassad vård och förhindra komplikationer. Vid 
iordningställande av röntgenutrustningen och positionering av patienten finns flera 
faktorer som ger minskad strålning. 

 
 

Resultatdiskussion 
 
Resultatdiskussionen innefattar operationssjuksköterskans ansvar i samband med 
röntgen på operation. Då det finns begränsad forskning kring detta kommer 
resultatdiskussionen att lyfta fram även sjuksköterskors och röntgensjuksköterskors 
vårdande. Till en början belyses vårdmiljön och relationen mellan 
operationssjuksköterskan och patienten, för att sedan övergå till det komplexa ansvaret 
som operationssjuksköterskor har när omvårdnad och teknik möts. Vidare diskuteras 
olika sätt att skydda patienten mot vårdskada och genom tillräcklig kunskap inom 
området, god planering och följa de regler och riktlinjer som finns, minska stråldosen till 
patienten, vilket är av stor betydelse. 

 
När patienten befinner sig på operation och röntgen ska genomföras har det tidigare 
konstaterats i resultatet att patienten befinner sig i en utsatt och sårbar situation. Flertalet 
patienter upplever rädsla och oro i samband med den radiologiska tekniken och dess 
miljö. Detta påverkar patienten och därmed även utgången av undersökningen eller 
behandlingen. Intrycket av den tekniska vårdmiljön på operation är viktig och har stor 
betydelse för patientens totala upplevelse av vårdsituationen. Trots det förbiser ofta 
personalen den tekniska miljöns betydelse för patienten och därmed riskeras att dennes 
oro och rädsla kvarstår (Murphy 2001). Operationssjuksköterskor har ett ansvar att 
minska patientens oro och rädsla och skapa en lugn och trygg vårdmiljö genom att utföra 
olika omvårdnadshandlingar, stödja och uppmuntra patienten samt förklara den 
högteknologiska miljön. Då har patienten möjlighet att släppa kontrollen och lämna över 
ansvaret till vårdpersonalen (Booth 2008). Det överensstämmer med Törnqvist et al. 
(2006) studie om hur patienten kände att röntgensjuksköterskan kunde inge trygghet, 
tröst och uppmärksamhet. Därmed kunde patienten slappna av i samband med 
röntgenundersökningen. Sjuksköterskan kan behöva trösta patienter som känner sig 
ensamma och illa till mods och det är viktigt att vinna patientens förtroende, speciellt då 
röntgensjuksköterskan möter patienten i stressade situationer. De sjuksköterskor som 



 21 

arbetar med röntgen måste ha förmåga att skapa en god relation, ta patienten på allvar 
och kunna stötta patienten genom hela undersökningen eller behandlingen (Murphy 
2001). 

En god vård som utövas av sjuksköterskan är betydelsefull för att patienten ska känna 
sig nöjd med vården (Murphy 2001). På operation är det extra viktigt att 
sjuksköterskorna är empatiska för att väga upp den tekniska miljön (Bull & Fitzgerald 
2006). Bull och Fitzgerald (2006) uttrycker att patienter behöver kunna lita på 
operationssjuksköterskans förmåga att både ha den tekniska rollen samtidigt som en 
starkt vårdande roll. Genom båda dessa roller blir operationssjuksköterskans ansvar 
omfattande och komplext. Det innebär att gott omdöme och omvårdnad i samverkan 
med tekniska kunskaper och anatomi är avgörande för en god behandling (Larsson et al. 
2009).  
 
Resultatet visar att operationssjuksköterskan anser att patienten ska sättas främst och 
känner ett stort ansvar för patienten genom hela vårdförloppet. Att skydda och försvara 
patienten är en del i omvårdnadsarbetet. När röntgen ska genomföras på operation 
behöver operationssjuksköterskan vara behjälplig vid iordningställandet av den tekniska 
utrustningen och positioneringen av patienten. Niemi och Paasivaara (2007) skriver att 
röntgensjuksköterskor bidrar till en god omvårdnad genom ett säkert handhavande av 
tekniken, där den tekniska apparaturen utgör grunden för arbetet. Syftet är dock att bistå 
patienten med en väl genomförd röntgenbehandling. Detta innebär att ha tillräcklig 
kunskap för att kunna använda den tekniska utrustningen och dess skyddsutrustning 
optimalt för att få bilder med tillräcklig kvalitet utan omtag (Larsson et al. 2009; Kumari 
et al. 2006). Den tekniska utrustningen behöver ställas iordning och dess funktioner 
kontrolleras (Niemi & Paasivaara 2007). Enligt resultatet behöver 
operationssjuksköterskan ha kunskap och vara medveten om hur den tekniska 
apparaturen förbereds och används, hur stråldosen minimeras samt kunna vara med och 
påverka detta. Vid positioneringen av patienten i förhållande till strålkällan är det 
väsentligt att patienten placeras på rätt sätt innan undersökningen eller behandlingen för 
att undvika onödig bildtagning (Gangopadhyay & Scrammel 2009). Richardson (2010) 
har dock påvisat att personalen inte alltid positionerar patienten optimalt. För en säker 
och trygg vård krävs dessutom ett gott samarbete mellan personalen på operation 
(Johnson & Kring 2012; Makary et al. 2006), vilket även framkommer i resultatet. 
Genom en förbättring av samarbetet mellan professionerna på operation minimeras 
riskerna för att patienten ska skadas (Makary et al. 2006). För ett förbättrat samarbete 
behövs kontinuerlig utbildning, vilket även leder till säkrare vård (Arora et al. 2010; 
Tame 2012). 
 
Resultatet framhåller vikten av att planera och förbereda arbetet inför en 
röntgenundersökning eller behandling. En god planering och organisering av arbetet är 
en väsentlig del i att kunna ge patienten fullständigt fokus (Williams och Berry 1999). 
En god planering innefattar dessutom att ständigt ligga “steget före” (Larsson et al. 
2009). Blomberg (2014) menar att planering och att förbereda material samt 
funktionskontrollera medicinskteknisk utrustning är en del av omvårdnaden, trots att 
patienten inte är närvarande. För att personalen ska kunna engagera sig till fullo i 
patienten när denna kommer in i undersöknings- eller behandlingsrummet behöver den 
tekniska apparaturen så långt som möjligt vara klar och inställd så att personalen inte 
behöver ägna sig åt tekniken mer än nödvändigt när patienten ska förberedas (Murphy 
2001). 
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Av resultatet framgår det att inför en röntgenundersökning eller behandling ska 
personalen följa de regler och riktlinjer som finns. Målet med att följa ett bestämt 
tillvägagångssätt är att förbättra patientsäkerheten (Richardson 2010). Enligt Birnbaum 
(2008) behövs det riktlinjer och program för att kunna skydda patienten mot för höga 
stråldoser, vilket även framkommer i resultatet. Att optimera röntgenanvändningen är 
inte något som bara önskas utan som alla har rätt att få genomfört. Det ska finnas regler 
och riktlinjer att följa i samband med röntgen och det är arbetsgivarens ansvar att se till 
att det finns. Oftast är det operatören som utför röntgen men all personal ska före, under 
och efter röntgen kunna ingripa om något kan genomföras bättre. Dessutom ska tiden 
för bestrålning och dosmängd dokumenteras vid varje röntgentillfälle (Gangopadhyay & 
Scammel 2009). Richardson (2010) anser även att det är viktigt att det ska 
dokumenteras i patientens journal hur stor patientens strålningsdos blir och det borde 
finnas ett system i journalen som varnar när en viss gräns är nådd. 

Det är svårt att uppskatta mängden strålning som patienten får i samband med röntgen 
(Birnbaum 2008). Stråldosen är ofta högre än förväntat och därför är det viktigt att ha 
strategier för att få ner stråldosen (Richardson 2010). Varje ansträngning från 
personalens sida är av stor betydelse för att hålla stråldosen nere (Mohapatra et al. 
2013). Resultat visar även att operationssjuksköterskan ska vara uppmärksam på att 
tiden för bestrålning begränsas samt att mängden strålning hålls nere för att kunna 
skydda patienten från onödig strålning. Birnbaum (2008) skriver att upprepade doser av 
strålning av en patient kräver att personalen är observant för att patienten inte ska 
utsättas för alltför höga doser som då kan ge cancerogena effekter. Richardson (2010) 
menar att både personal och patienter kan vara omedvetna om vikten av att inte utsättas 
för strålning. Ricketts et al. (2013) menar dessutom att många läkare inte är medvetna 
om riskerna med röntgen. Risker med röntgen förklaras ofta inte för patienten innan 
röntgen sker och en anledning kan vara att personalen inte är tillräckligt insatt i riskerna 
(Richardson 2010). 

Personalen behöver ha en förståelse om att patienter är olika och att en del patienter har 
en ökad risk för att få en större mängd strålning (Birnbaum 2008). Patienter med stor 
kroppsvikt får exempelvis en större stråldos vid röntgen och därmed måste hänsyn tas  
till stråltiden (Kim et al. 2013). Andra högriskpatienter såsom barn behöver enligt 
Richardson (2010) uppmärksammas mer och då är det viktigt att 
operationssjuksköterskan är medveten om fördelar och risker med röntgenanvändningen, 
vilket även styrks i resultatet.  Resultatet visar även att operationssjuksköterskan kan 
behöva ifrågasätta undersökningen eller behandlingen. Enligt Richardson (2010) ska 
alternativa behandlingar övervägas och Birnbaum (2008) poängterar att de som handhar 
röntgen behöver tänka efter i förväg så att det inte utförs onödiga röntgenundersökningar 
och behandlingar. Williams och Berry (1999) skriver att all röntgenanvändning ska vara 
befogad och optimerad för att hålla stråldosen så låg som möjligt men med tillräcklig 
kvalitet på bilderna. 
 
Resultatet beskriver att operationssjuksköterskan upplever att det är av stor vikt att 
patienter får relevant och individanpassad information innan röntgenundersökning eller 
behandling för att få en förståelse för hur proceduren utförs. Detta ger en mer 
tillfredsställande undersökning eller behandling. Lang och Berbaum (1997) hävdar även 
att god information, och att den ges på ett adekvat sätt, ger förbättrad förståelse av 
röntgenbehandlingen, vilket medför att patienter upplever en ökad tillfredsställelse. 
Dessutom bör patienter få information för att kunna ge ett välgrundat medgivande innan 
röntgenundersökningen eller behandlingen (Rickettes et al. 2013), vilket även 
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framkommer i resultatet. I samband med röntgen vill patienten kunna fatta beslut baserat 
på den information som givits (Murphy 2001). Patienten behöver vara delaktig i sin vård 
i samband med röntgen annars försämras kvaliteten (Wagner et al. 2009). Johansson et 
al. (2002) beskriver att det finns ett uppenbart samband mellan information, 
patientdelaktighet och positivt behandlingsresultat. Murphy (2001) påpekar att patienter 
misslyckats att genomgå sina röntgenundersökningar på grund av otillräcklig support. 

 

Metoddiskussion 
 
Metoden som har valts i studien är en litteraturstudie. Den valdes för att samla all 
tillgänglig och aktuell forskning inom operationssjuksköterskans ansvar för röntgen vid 
operation. Det positiva med att använda en litteraturstudie som metod var att det gav en 
översikt över genomförd forskning inom detta specifika område. Dock visade det sig att 
inom valt område var det ett mycket begränsat antal vetenskapliga studier utförda. En 
fördel med detta var möjligheten att uppmärksamma att det fanns mycket begränsad 
forskning om operationssjuksköterskans omvårdnadsansvar i samband med 
röntgenanvändning på operation och att påvisa behovet av ytterligare forskning. 
Nackdelen var att datamaterialet blev begränsat och att det varit mer fördelaktigt att 
istället ha genomfört en kvalitativ studie. En intervjustudie kunde exempelvis bidragit 
till operationssjuksköterskans erfarenhet av omvårdnadsansvar i samband med röntgen 
på operation, vilken skulle ha bidragit med en fördjupad kunskap om hur det de facto går 
till inom operationsverksamheten. 

Vetenskaplig forskning söktes i Cinahl och Pubmed vilka är viktiga och relevanta 
databaser inom omvårdnadsforskning enligt Polit och Beck (2012) och användandet av 
fler än en databas ökar trovärdigheten. För att få fram aktuell forskning inkluderades 
studier från 1 januari 2000 till 20 september 2019. Initialt söktes artiklar från januari 
2000 till januari 2014. Därefter har sökningar gjorts fram till september 2019 men inga 
fler artiklar har kunnat inkluderas i resultatet. Sökord som framkommit i samband med 
syftet inom omvårdnad kombinerades med medicinska termer inom röntgen på flera 
olika sätt. Det var dock problematiskt att få fram relevanta artiklar som svarade an mot 
syftet. Manuell sökning utfördes utifrån redan publicerade vetenskapliga artiklar som 
inte hittats via sedvanlig databassökning. Ingen av dessa kunde dock inkluderas i 
studien. En väsentlig mängd studier kontrollerades via titel och abstract men endast ett 
mindre antal studier inkluderades för ytterligare granskning. Det konstaterades att ytterst 
lite forskning fanns som kombinerar röntgen och operationssjuksköterskans ansvar. 
Relativt sent i sökprocessen togs kontakt med en erfaren bibliotekarie från Karlstads 
Universitet som hjälpte till i sökprocessen på grund av svårigheterna med att hitta 
relevanta artiklar, men inga ytterligare studier kunde inkluderas.  

Många vetenskapliga artiklar har granskats men flertalet visade sig inte svara mot syftet 
efter genomläsning och exkluderades därmed. I och med att det varit problematiskt att 
hitta vetenskapliga studier om operationssjuksköterskans ansvar i samband med röntgen 
på operation har vetenskapliga studier inkluderats som handlat om 
röntgensjuksköterskans ansvar i samband med att operationer utförs på 
röntgenavdelningen, och operationssjuksköterskans ansvar i samband med teknisk 
apparatur. Begränsningen av antalet vetenskapliga artiklar är en svaghet i studien och 
minskar överförbarheten. I resultatet baseras de olika vetenskapliga studiernas resultat i 
olika stor utsträckning, beroende på den data som svarar an mot syftet. För att säkerställa 



 24 

kvaliteten på de vetenskapliga artiklar som använts har dessutom en kvalitetsgranskning 
genomförts (Willman et al. 2011). Detta gör att tillförlitligheten i studien ökar (SBU 
2017). Samtliga artiklar som har inkluderats i studien var av medel eller hög kvalitet och 
det stärker trovärdigheten i studien. Antalet studier som inkluderades var å andra sidan 
enbart tio, vilket kan ses som en brist. Dock visade det sig att forskning inom 
föreliggande område har en kunskapslucka och därmed finns behov av vidare 
forskningsstudier.   
 
Polit och Becks (2012) niostegsmodell för systematisk litteraturstudie är vetenskapligt 
vedertagen och har använts i denna studie. Stegen i processen har följts noggrant för att 
kunna upprepas av andra forskare (Vetenskapsrådet 2016), vilket är en styrka och ökar 
tillförlitligheten (Graneheim & Lundman 2012). Tillförlitligheten ökar även i och med 
att författarna varit två som läst och granskat alla studiers resultat, samt läst både var för 
sig och tillsammans i de olika stegen (Graneheim & Lundman 2012).  Att författarna 
inte har erfarenhet av forskningsstudier på högre nivå kan ha haft negativ inverkan vid 
datainsamling, granskning och analys vilket minskar trovärdigheten. Enbart studier på 
engelska har inkluderats. Det innebär en ytterligare möjlig svaghet i och med att alla 
studier har översatts av författarna från engelska till svenska. Därmed kan språkliga 
brister ha påverkat processen. Många titlar och abstracts som har granskats och förefallit 
vara relevanta har sedan visats sig endast finnas på originalspråk, exempelvis spanska, 
och har därmed exkluderats. Det material som har använts till resultatet i vår studie 
kommer främst ifrån Sverige och andra nordiska länder samt USA. Det är en fördel 
eftersom det ökar studiens överförbarhet till Sveriges sjukvård. En mindre del kommer 
ifrån Australien, Storbritannien och Tyskland. När det gäller röntgen på operation kan 
det i de olika länderna föreligga organisatoriska skillnader men det är inget som 
författarna har tagit hänsyn till.  

De studier som har inkluderats i resultatet har analyserats enligt Graneheim o Lundmans 
(2012), innehållsanalys. De meningsbärande enheterna har kontrollerats var för sig av 
författarna, men kodning och kategorisering har utförts gemensamt. En svårighet med 
kategoriseringen var att se till att ingen meningsbärande enhet hamnade mellan två 
kategorier eller passade in i två eller flera kategorier. Därmed har författarna ett flertal 
gånger behövt gå tillbaka till de meningsbärande enheterna för att omvärdera och 
kritiskt granska kategoriseringen. Materialet studerades ytterligare och är slutligen 
presenterad i resultatet.  

 
 

Förslag till framtida forskning 
 
I och med att vetenskapliga forskningsstudier fanns i en mycket begränsad omfattning 
inom operationssjuksköterskans omvårdnadsansvar i samband med röntgenanvändning 
vid operation, behöver området studeras och uppmärksammas ytterligare. 
Operationssjuksköterskor behöver bli medvetna om det omvårdnadsansvar som åligger 
dem i samband med röntgenanvändning inom operationsverksamheten. Även övrig 
personal och chefer behöver bli mer medvetna om detsamma. En ökad medvetenhet och 
kunskap inom området bidrar till att patienten kan känna sig trygg i sammanhanget och 
vården som ges blir säkrare. Förslaget är att fler empiriska studier med kvalitativ metod 
genomförs för att kunskapen ska öka angående operationssjuksköterskans upplevda 
ansvar i samband med röntgen på operation. 
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Konklusion 
 
När röntgen används i samband med operation blir stråldosen oftast högre än förväntad 
för patienten. Strategier för att minska stråldosen till lägsta möjliga ska tillämpas. För att 
kunna applicera dessa strategier och nå goda resultat krävs att 
operationssjuksköterskorna har kunskap om det omvårdnadsansvar som åligger dem. 
Resultatet visar att operationssjuksköterskan har möjlighet att påverka vården av 
patienten när röntgen används vid operation. Det är av stor betydelse för patienten att 
vårdpersonal gör allt de kan för att inte utsätta patienten för onödiga risker som leder till 
vårdskada och för att vården av patienten ska säkras i samband med röntgenanvändning 
på operation.    
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