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Abstrakt 

Syftet. Att kartlägga följsamhet till användning av strålskydd bland perioperativ 

personal.  

Bakgrund. Sjuksköterskan ska arbeta förebyggande för att värna om sin egen, 

kollegor och patienters hälsa. På operationsavdelningen förekommer genomlysning 

vid operationsingrepp. Forskning har visat att röntgenstrålning är skadligt och 

riktlinjer finns som beskriver hur personal ska arbeta strålsäkert. Få studier har 

hittats som visar huruvida personalen följer riktlinjer.   

Metod. Studien är en tvärsnittsstudie och en enkät delades ut under oktober 2015 

till perioperativ personal (n=69) vid två sjukhus i övre Norrland. Deltagarna arbetade 

som operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och undersköterskor samt 

deltog vid operationsingrepp där genomlysning förekom. Enkäten bestod av 16 frågor 

med både slutna och öppna svarsalternativ. Data analyserades med 

statistikprogrammet SPSS 23.0. Chi-två test och Fisher’s exakta test användes för att 

testa skillnader mellan professioner.  

Resultat. Majoriteten av deltagarna skattade att de ofta/alltid använde 

röntgenförkläde vid genomlysning. Ingen signifikant skillnad i användandet av 

röntgenförkläde eller halskrage fanns mellan professionerna. Däremot fanns en 

signifikant skillnad i hur professionerna rapporterade att de skyddade sig vid olika 

operationsingrepp. Flertalet av deltagarna ansåg sig ha goda kunskaper kring 

strålskydd men mer än hälften önskade ändå mer utbildning.  

Slutsats. Genom preventivt arbete så som återkommande utbildning om strålskydd 

och strålningens risker kan den perioperativa personalen minska risken att drabbas 

av ohälsa. Resultatet i föreliggande studie visar att området behöver utforskas mer 

och instrumentet kan användas vid en nationell undersökning.  

 

Nyckelord: Strålskydd, följsamhet, perioperativ personal, 

strålskyddsanvändning, genomlysning, omvårdnad, prevention.  

  



 

Abstract 

Aims. Investigate the compliance with the use of radiation protection among 

perioperative personnel. 

Background. In the operating theatre interventions occurs in surgical procedures. 

Research has shown that X-ray radiation is harmful and there are guidelines 

describing how personnel should work for radiation safety. Few studies where found 

that shows whether personnel complies with the guidelines. 

Methods. The study is a cross-sectional study and a questionnaire was distributed in 

October 2015 to the perioperative personnel (n=69) working at two hospitals in 

Northern Sweden. Participants worked as theatre nurses, nurse anesthetists and 

enrolled nurse, and participated in surgical procedures where fluoroscopy occurred. 

The questionnaire consisted of 16 questions with both closed and open response 

options. Data were analyzed using SPSS 23.0. Chi-square test and Fisher's exact test 

was used for testing differences between professions. 

Results. The majority of participants reported that they often/ always used the 

apron during fluoroscopy. No significant difference in the use of apron and thyroid 

shield was found between professions. Significant difference was found in how the 

professions reported that they protect themselves at different surgical procedures. 

The majority of the participants reported good knowledge about radiation protection 

but still more than half wanted more education. 

Conclusion. Preventive work as recurrent education about radiation protection and 

radiation risks may reduce the risk of illness among perioperative staff. Results from 

the present study shows that the area needs to be explored more and this instrument 

can be used for a national survey. 

Keywords: Radiation protection, compliance, perioperative personnel, 

radiation protection use, fluoroscopy, nursing, prevention. 
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Summary statement 

 

Varför behövs studien? 

 Perioperativ personal som arbetar på operationsavdelning utsätts för många 

risker i arbetsmiljön, däribland röntgenstrålning.  

 Röntgenstrålning kan orsaka primära eller sekundära skador.  

 Riktlinjer gällande strålskydd finns men få studier har hittats som visar 

hurvuvida riktlinjer följs. 

 

Vilka är huvudfynden? 

 Den perioperativa personalen uppger att följsamheten till användandet av 

strålskydd är tämligen hög.  

 Operationssjuksköterskorna uppger i högst utsträckning att det finns 

skillnader hur de skyddar sig vid olika operationsingrepp.  

 Den prioperativa personalen uppgav att de hade god kunskap inom strålskydd 

men ville ändå ha mer utbildning.  

 

Hur kan resultatet användas för att påverka klinisk 

verksamhet/forskning/utbildning? 

 Studien kan ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete gällande strålskydd. 

 Mer forskning krävs för att kunna dra generella slutsatser kring användning av 

strålskydd. 

 Efter justering kan instrumentet användas som hjälpmedel till kvalitets- och 

säkerhetsarbete gällande följsamhet till användandet av strålskydd bland 

perioperativ personal.  



2 

 

INTRODUKTION  

Kunskap om och användning av strålskyddsutrustning hos perioperativ personal är 

lägre än den borde vara (Jentzsch et al. 2015). Eftersom röntgendiagnostik används 

oftare i samband med kirurgiska ingrepp har också exponeringen av strålning ökat 

bland perioperativ personal. Vid inspektioner av hälso- och sjukvård där strålning 

förekommer, genomförda både i Sverige och Norge, framkommer att verksamheterna 

inte lever upp till ställda krav och riktlinjer (Friberg et al. 2011, Frank et al. 2012). Det 

finns forskning som visar att röntgenstrålning ger skador, så som cancer och 

cellförändringar (Richardson 2010). Risken för skada och ohälsa i kombination med 

de brister gällande strålsäkerhet som visat sig finnas gör att detta är ett intressant 

område att undersöka. I kompetensbeskrivningen för operationssjuksköterskor står 

det att operationssjuksköterskan ansvarar för den perioperativa omvårdnaden. För 

att uppnå en god och säker vård krävs specifik kompetens inom området, vilket bland 

annat gäller kompetens kring vårdmiljö, diatermi, laser och strålskydd samt att 

uppmärksamma arbetsrelaterade risker som stick- och skärskador (Svensk 

sjuksköterskeförening 2011). Föreliggande studie fokuserar på att säkerhet för 

personal är ett viktigt område och kan ligga till grund för förbättringsarbete gällande 

strålskydd. 

Bakgrund 

Operationssjuksköterskans arbete har förändrats genom åren och blivit ett yrke som 

involverar kunskap om avancerade kirurgiska tekniker. Operationssjuksköterskan 

arbetar med perioperativ omvårdnad, vilket innebär omvårdnad i den preoperativa, 

intraoperativa och postoperativa fasen (Nelson 2007). Perioperativ omvårdnad är 

baserad på vetenskaplig grund där individuell patientvård, miljö och hälsa ingår 

(Kelvered et al. 2011). Arbetet på en operationsavdelning är utmanande och 

stimulerande för sjuksköterskor (Chen et al. 2009). Det är även en av de arbetsplatser 

som har mest arbetsrelaterade skador. Stick- och skärskador, elektricitet, diatermirök 

och strålning är vanliga risker till arbetsskador på den intraoperativa arbetsplatsen 

(King 2011). I en litteraturstudie av Van den Berg-Dijkmeijer et al. (2011) 

framkommer att hudåkommor och ryggvärk är vanliga arbetsrelaterade sjukdomar 

som drabbar perioperativ personal.  
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Strålning förekommer naturligt från solen, rymden och ämnen i marken 

(Strålsäkerhetsmyndigheten 2010). Förutom naturlig strålning är perioperativ 

personal även utsatt för strålning genom arbetet. Den största källan till strålning på 

operationsavdelningen är c-bågen (Jindal 2013). Till röntgendiagnostik hör 

interventioner, så kallad genomlysning, (Frank et al. 2012) som förekommer vid 

bland annat ortopediska, kardiologiska och gastroenterologiska ingrepp (ICRP 2010). 

Personal som arbetar med genomlysning är i riskzonen för skadlig strålning. I Sverige 

är omkring 12 000 personer inom hälso och sjukvården sysselsatta i verksamhet som 

innefattar röntgenstrålning (Frank et al. 2012).    

Att utsättas för höga doser joniserande strålning, exempelvis röntgenstrålning, kan 

leda till att celler skadas eller dör. Graden av skada är beroende av typ och mängd 

strålning som kroppen utsätts för. Strålskador delas in i två kategorier, primära och 

sekundära. Till primära skador räknas de som ger upphov till att vävnader och organs 

funktion försämras eller upphör. Hudrodnad, illamående, sterilitet eller död är 

exempel på primära skador (Strålsäkerhetsmyndigheten 2010). Primära skador har 

ett tröskelvärde som vanligvis inte nås av personal när strålskydd används 

tillfredsställande, vilket har resulterat i att strålskador som tidigare uppstod på 

händerna hos personal sällan uppstår idag (ICRP 2010). Till sekundära skador räknas 

cancer och ärftliga skador (Strålsäkerhetsmyndigheten 2010). De flesta cellskador 

repareras av kroppen. Medicinsk strålning är klassad som cancerogen men vid låga 

strålningsdoser är cancerrisken oklar (Richardson 2010). De vanligaste 

cancertyperna som är förknippat med strålning är leukemi, thyroideacancer och 

bröstcancer (Devalia et al. 2004, Richardson 2010).  

För att skydda sig mot strålning är avståndet till strålkällan, exponeringstiden och 

skyddsutrustning viktiga faktorer. Röntgenstrålningen avtar med kvadraten på 

avståndet från strålkällan. Vid genomlysning är spridd strålning en stor fara för 

personalen, vilket de bör vara medvetna om. Personal som befinner sig i ett rum där 

röntgenstrålning används, ska använda blyförkläde. Förkläden ska täcka ryggen, 

förutsatt att inte personalen står med framsidan av kroppen mot strålningsområdet 

under hela genomlysningstiden (AORN 2007). Personal bör använda halskrage, så 

kallat thyroideaskydd, om genomlysning sker ofta eller om ett överbordsrör används 

(Hafslund 2012). För att komplettera den personliga utrustningen kan rörliga eller 

fasta strålskärmar av blyglas användas (Axelsson 2008).  
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Stråldosen är ett mått på den energi som kroppen tar upp av röntgenstrålningen och 

mäts i enheten sievert (Sv). Doser anges i millisievert (mSv) (Hafslund 2012). 

Dosgränsen ska inte överstiga 20 mSv per år som helkroppsdos för de som är 

exponerade för strålning inom arbetet. Dosgränsen för fötter, händer och hud ligger 

på 500 mSv per år samt 150 mSv per år för ögonen (Jindal 2013). Från naturliga 

strålkällor är dosen mellan en och fyra mSv per år (Hafslund 2012). Beroende på 

vilken röntgenundersökning som genomförs varierar medeldosen av strålning. 

Medeldosen för interventioner är 12 mSv per tillfälle. Genomlysning är den 

röntgenundersökning som ger högst stråldos i medeltal (Frank et al. 2012). I en 

litteraturstudie av Kesavachandran et al. (2012) framkommer att operatören utsätts 

för spridd strålning vid ortopediska ingrepp. Uppmätt stråldos för thyroidea 

varierade mellan 0.07 till 30 mSv per år. Händerna utsätts för den högsta stråldosen 

hos operatören och det är inte ovanligt att händerna oavsiktligt hamnar i 

primärstrålfältet trots att personal är medveten om riskerna. Stråldosen är 100 

gånger högre i primärstrålfältet än 15 cm utanför.  

Strålsäkerhetsmyndigheten är den tillsynsmyndighet som kontrollerar att regler och 

krav efterlevs av verksamheter som hanterar strålning. Myndighetens uppgift är att 

arbeta förebyggande och drivande gällande att förhindra och skydda människor och 

miljö mot oönskad strålning (Strålsäkerhetsmyndigheten 2012). Strålskyddslagen 

(SFS 1988:220) beskriver regler kring strålskydd som har utvecklats för att skydda 

människor, djur och miljö mot skadlig verkan av strålning. I lagen framkommer det 

att den som bedriver verksamhet med strålning ska upprätthålla och kontrollera 

strålskyddet, underhålla den tekniska utrustningen samt förhindra och motverka 

skada. Arbetsgivaren ska se till att den som arbetar i verksamheten är upplyst, har 

god kännedom om risker, föreskrifter och villkor och har den utbildning som krävs 

för arbetet. Den som är sysselsatt inom en verksamhet där strålning förekommer 

skall använda skyddsanordningar och vidta åtgärder som behövs för att strålskyddet 

skall fungera tillfredsställande. I Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) beskrivs att 

arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren är 

skyldig att se till att åtgärder för att förebygga skada och olycka är utförda. 

Arbetstagaren ska följa givna föreskrifter och använda skyddsanordningar. Lagen har 

som mål att förebygga ohälsa och uppnå god arbetsmiljö. 
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För att kunna beskriva omvårdnadens olika delar kan teorier eller 

omvårdnadsmodeller användas som stöd. I föreliggande studie har kärnkompetenser 

för avancerad omvårdnad valts som teoretiskt underlag och där framkommer sex 

områden. Områdena är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad 

vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. 

Föreliggande studie fokuserar på samverkan i team, evidensbaserad vård och säker 

vård. Sjuksköterskan ska ha kunskap om säkerhetsarbete samt kunna eliminera 

risker som kan ge skador på patient och personal. Sjuksköterskan ska även arbeta 

evidensbaserat och samarbetet mellan olika professioner ska fungera optimalt för att 

säkerställa god omvårdnad. Det framkommer även att det är sjuksköterskans ansvar 

att minimera risker för ohälsa samt anpassa faktorer från omgivningen för att stödja 

hälsa (Edberg et al. 2013, Svensk sjuksköterskeförening 2010a).  

Omvårdnad är det huvudsakliga ansvarsområdet för sjuksköterskor och 

målsättningen är att den som vårdas av sjuksköterskor ska uppleva hälsa, 

självständighet och oberoende. Omvårdnad ska utgå från personens villkor och värna 

om integritet (Svensk sjuksköterskeförening 2010a). Sjuksköterskan ska ha kunskap 

om miljöns påverkan på hälsa och ska därför bevaka säkerheten i miljön för patienter 

och personal. För att förmågan att ge vård inte ska riskeras ska sjuksköterskan även 

värna om sin egen hälsa (Svensk sjuksköterskeförening 2012). Säkerhetsarbeten 

utförs för att minska skador i vården för både patient och personal (Svensk 

sjuksköterskeförening 2010a). 

Primär prevention har som mål att hindra att ohälsa uppstår (Svensk 

sjuksköterskeförening 2008). Inom hälso- och sjukvården finns det två sätt att se på 

hälsa. Det ena sättet är att hälsa är motsatsen till sjukdom. Det andra sättet att se på 

hälsa är att människan är en helhet bestående av kropp och själ. Människan har 

förmågan att avgöra vad som är hälsa för hen (Svensk sjuksköterskeförening 2010b). 

För att förhindra att en sjukdom uppstår krävs kunskaper om vilka faktorer som är 

bakomliggande. Prevention syftar till att påverka faktorer som styr livsstilen (Svensk 

sjuksköterskeförening 2008, Glanz et al. 2008). Arbetsgivaren måste ha kunskap och 

förståelse kring faktorer som påverkar välmåendet och fungerar hälsofrämjande för 

deras anställda (Averlid & Bihari Axelsson 2012). Studier som beskriver risker med 

strålning samt hur personal ska skydda sig går att finna. Få studier har påträffats som 

visar huruvida personal följer de riktlinjer som finns. Genom preventivt arbete kan 
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den perioperativa personalen minska risken att drabbas av ohälsa till följd av den 

röntgenstrålning som de kan utsättas för. Följsamhet inom strålskydd är ett viktigt 

område att undersöka och är en väsentlig del i arbetet gällande personalens hälsa och 

arbetsmiljö.  

STUDIEN 

Syfte  

Syftet med föreliggande studie var att kartlägga följsamhet till användning av 

strålskydd bland perioperativ personal.   

Frågeställningar 

● I vilken omfattning användes tillhandahållen strålskyddsutrustning och ansåg 

personalen att de hade kunskap i strålskydd? 

● Fanns det skillnader i användandet av strålskyddsutrusning mellan olika 

professioner i den perioperativa vården? 

Metod 

Föreliggande studie var en tvärsnittsstudie och utfördes med hjälp av en enkät. 

Utformningen följer riktlinjer från Journal of Advanced Nursing.  

Deltagare 

Deltagarna bestod av perioperativ personal som arbetade på operationsavdelningar 

vid två sjukhus i övre Norrland. Sjukhus 1 är ett mellanstort sjukhus som utför både 

akut- och elektiv kirurgi. Sjukhus två är ett litet sjukhus som främst utför elektiv 

kirurgi och en mindre del akuta ingrepp. Inklusionskriterierna var yrkesverksamma 

operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor samt undersköterskor. Ett krav var 

att deltagarna medverkade vid operationsingrepp där genomlysning förekom. Ett 

konsekutivt urval användes och totalt inkluderades 75 deltagare, 50 från sjukhus 1 

och 25 från sjukhus 2. En svarsfrekvens på 60 deltagare eftersträvades. Antalet 

deltagare som besvarade enkäten var 69 och sex deltagare valde att inte besvara 

enkäten vilket gav ett externt bortfall på 8 %. Från sjukhus 1 besvarades enkäten av 

47 deltagare och av 22 deltagare från sjukhus 2.  
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Datainsamling  
Data till föreliggande studie insamlades med hjälp av en enkät (Bilaga 1). 

Godkännande om att få genomföra studien inhämtades skriftligt hos 

verksamhetscheferna på operationsavdelningarna. Ett informationsbrev (Bilaga 2) 

om studiens syfte och tillvägagångsätt lämnades ut till verksamhetscheferna samt 

avdelningscheferna. Alla deltagare informerades genom ett följebrev (Bilaga 3) 

tillsammans med enkäten där studiens syfte och tillvägagångssätt beskrevs och att 

deltagande var frivilligt. Enkäten delades ut till operationsavdelningarna vid två 

sjukhus under oktober 2015. Tiden för att besvara enkäten var en och en halv vecka. 

Deltagarna lämnade den ifyllda enkäten i svarslådor på respektive 

operationsavdelning och enkäterna samlades sedan in.  

Enkät 

Enkäten till föreliggande studie konstruerades efter inspiration av Eriksson och 

Nilsson (2013) samt riktlinjer av Ejlertsson (2005) och Trost (2012). Eriksson och 

Nilssons (2013) studie hade liknande syfte som föreliggande studie. Frågorna 

utformades som strukturerade frågor. På bakgrundsfrågorna 1-6 fanns fasta 

svarsalternativ. På frågorna 7-8, som behandlade området huruvida 

strålskyddsutrustning användes var svarsalternativen aldrig, sällan, ofta och alltid. På 

frågorna 7 och 8, gjordes en sammanslagning av kategorierna aldrig och sällan samt 

ofta och alltid till två kategorier. Fråga 9, 10 och 11 var följdfrågor och behövde inte 

besvaras om respondenten angett alltid på föregående frågor. Områden som 

behandlades var alternativa skyddsmetoder samt anledningar till att inte skydda sig. 

Följdfrågorna bestod av fasta svarsalternativ och på frågor om orsaker till att inte 

använda strålskydd fanns förutom de fasta svarsalternativen även ett öppet alternativ 

där respondenten kunde uppge andra orsaker. Fråga 12-15 hade fasta svarsalternativ 

där respondenten kunde svara ja eller nej. Områden som behandlades var bland 

annat skillnader mellan operationsingrepp samt kunskap och utbildning. En öppen 

fråga formulerades i slutet av enkäten för att deltagarna skulle kunna tillägga 

eventuella övriga kommentarer.   

Etiska överväganden 

Vid forskning som innefattar människor måste etiska överväganden göras. Det finns 

fyra etiska principer att ta hänsyn till. Autonomiprincipen som innebär att hänsyn 
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ska tas till individens rätt till självbestämmande. Principen om att inte skada och 

godhetsprincipen innebär att individen inte ska riskera att skadas samt att det 

individen utsätts för ska föra något gott med sig. Den sista principen är 

rättviseprincipen som innebär att alla människor ska behandlas lika (Arlebrink 

2013). I Nürnbergkodexen beskrivs att informerat samtycke från studiedeltagare 

krävs och de har rätt att avbryta sitt deltagande om och när de så önskar, att riskerna 

för de som är med i forskningen ska minimeras samt att forskningen skall föra något 

gott med sig för samhället. Helsingforsdeklarationen och Lag (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor är styrande dokument gällande 

forskning med människor. Studier som utförs inom högskoleutbildningar på 

avancerad nivå ingår ej i definitionen av forskning (Codex 2015) och behöver därmed 

inte etikprövas, emellertid finns ändock avsikten att följa dessa riktlinjer. 

Deltagarna i föreliggande studie garanterades att all information som inhämtades 

behandlades konfidentiellt och att enskild person inte skulle kunna identifieras. 

Eftersom deltagarna har fått information om studien och det frivilliga deltagandet 

har hänsyn till självbestämmande tagits. De skador eller obehag som kan komma 

med ett deltagande, så som stress och samvetskval är viktigt att ta hänsyn till. 

Deltagarna hade dock möjligheten att ej delta i studien. Nyttan med att belysa arbete 

kring hälsa, personalsäkerhet och vårdmiljö ansåg vi väga över de eventuella obehag 

som deltagarna kunde uppleva.  

Dataanalys  
Insamlad data analyserades med hjälp av statistikprogrammet IBM Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) version 23.0 (IBM Corp. Released 2015. IBM 

SPSS Statistics for Windows, Version 23.0. Armonk, NY: IBM Corp). Chi-två test 

användes för att testa skillnader i strålskyddsanvändning mellan 

operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och undersköterskor. Fisher’s 

exakta test användes istället för chi-två test vid analys gällande användning av 

förkläde eftersom förväntat antal var mindre än fem i tre celler. Signifikansnivån 

bestämdes till 5 % (p<0.05) i analyserna.  

Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är begrepp som används om studiens säkerhet. Hög validitet 

i en enkät fås då frågorna verkligen mäter det som är avsett att mätas. Om en 
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undersökning ger samma resultat vid upprepning är reliabiliteten, pålitligheten hög. 

Om enkätfrågorna konstruerats på ett sådant sätt att det blir stor variation i svaren är 

reliabiliteten låg (Ejlertsson 2005). Enkäten av Eriksson och Nilsson (2013) användes 

som inspiration till föreliggande enkät och svarade väl mot syftet för den studien. 

Därför ansågs den kunna utgöra en bra grund till föreliggande enkät. Instrumentet 

till föreliggande studie har inte testats avseende validitet och reliabilitet annat än 

genom en liten pilotstudie där frågornas utformning och svarsalternativ granskades. 

Innan föreliggande studie genomfördes skickades enkäten till två 

operationssjuksköterskor, en anestesisjuksköterska samt en 

operationssjuksköterskestudent vid ett annat sjukhus för att kontrollera om frågorna 

tolkades på liknande vis. Testdeltagarna uppgav att frågorna var lättförståeliga, 

relevanta och svarsalternativen var tillräckliga vilket medförde att enkäten inte 

reviderades. 

RESULTAT 

Demografi 

Deltagarnas professioner fördelades på 16 (23 %) undersköterskor, 22 (32 %) 

anestesisjuksköterskor och 31 (45 %) operationssjuksköterskor. Gemensamt för alla 

yrkeskategorier var att majoriteten hade en ålder på 50 år eller mer samt hade arbetat 

10 år eller mer (Tabell 1). 
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Tabell 1. Ålder och yrkesverksamma år fördelat på profession.   

 
 

Undersköterska 
 

n (%) 

Anestesi- 
sjuksköterska 

n (%) 

Operations- 
sjuksköterska 

n (%) 

Totalt 
 

n (%) 

Ålder     

20-29 år 3 (18.8 %) 3 (13.6 %) 1 (3.2 %) 7 (10.1 %) 

30-39 år 2 (12.5 %) 3 (13.6 %) 8 (25.8 %) 13 (18.8 %) 

40-49 år 4 (25 %) 7 (31.8 %) 10 (32.3 %) 21 (30.4 %) 

50 – 65 + 7 (43.8 %) 9 (40.9 %) 12 (38.7 %) 28 (40.6 %) 

Totalt 16 (100%) 22 (100%) 31 (100%) 69 (100 %) 

Yrkesverksamma 
år 

   
  

Mindre än 5 år 5 (31.3 %) 6 (27.3 %) 5 (16.1 %) 16 (23.2 %) 

5-10 år 1 (6.3 %) 2 (9.1 %) 8 (25.8 %) 11 (15.9 %) 

10 år eller mer 10 (62.5 %) 14 (63.6 %) 18 (58.1 %) 42 (60.9 %) 

Totalt 16 (100%) 22 (100%) 31 (100%) 69 (100%) 

 

Mer än hälften av samtliga deltagare (58 %) svarade att de deltog vid 

operationsingrepp där genomlysning förekom några dagar per vecka och 14 (20 %) av 

samtliga deltagare angav att de deltog vid genomlysningsarbete cirka en dag per 

vecka. Mer än hälften av samtliga deltagare (54 %) uppskattade att 

genomlysningstiden vanligtvis var mindre än fem minuter, näst vanligast 

förekommande genomlysningstid var 5-10 minuter (35 %). 

Strålskyddsanvändning  

Majoriteten (96 %) av den perioperativa personalen angav att de ofta/alltid använde 

röntgenförkläde vid genomlysning. Fördelat på profession angav majoriteten (90 %) 

av operationssjuksköterskorna att de ofta/alltid använde röntgenförkläde. Mer än 

hälften (58 %) av den perioperativa personalen uppgav att de ofta/alltid använder 

halskrage vid genomlysning. Bland undersköterskorna uppgav 7 (44 %) att de 

ofta/alltid använder halskrage. Det fanns inte någon signifikant skillnad i 

användandet av röntgenförkläde (p=0.318) och halskrage (p=0.132) mellan 
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professionerna. Däremot fanns en signifikant skillnad (p=0.01) i hur de olika 

professionerna skattade att de skyddade sig vid olika operationsingrepp. Bland 

respondenterna som svarade att det fanns skillnad i strålskyddsanvändning vid olika 

operationsingrepp (n= 17) var majoriteten operationssjuksköterskor (n=13) (Tabell 

2).   

 Tabell 2. Självskattad uppfattning om användning av röntgenskydd fördelat på profession. 

 

Undersköterska 
 

n=16 
n (%) 

Anestesi- 
sjuksköterska 

n=22 
n (%) 

Operations- 
sjuksköterska 

n=31 
n (%) 

Totalt 
 

N=69 
n (%) 

p-värde 

Röntgenförkläde 
ofta/alltid 

16 (100 %) 22 (100 %) 28 (90.3%) 66 (95.7 %) 0.318 

Halskrage 
ofta/alltid 

7 (43.8 %) 11 (50 %) 22 (71 %) 40 (58 %) 0.132 

Skillnader i skydd 
beroende på 

operationsingrepp 
ja 

2 (12.5 %) 2 (9.1 %) 13 (41.9 %) 17 (24.6 %) 0.01 

 

Av samtliga deltagare svarade 18 personer på frågan hur de skyddar sig om de inte 

använder röntgenförkläde. En tredjedel av operationssjuksköterskorna (n=10) 

svarade på frågan att de ställde sig bakom annan person som hade förkläde eller en 

portabel röntgenvägg om de ej använde röntgenförkläde eller röntgenkjol och väst 

(Tabell 3).  
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Tabell 3. Alternativa skyddsmetoder (n=18) fördelat på profession. 

Orsak 
Undersköterska 

  
n 

Anestesisjuksköterska 
  

n 

Operationssjuksköterska 
  

n 

Totalt 
  

n 

Använder en 
portabel 

röntgenvägg 

0 0 4 4 

Lämnar 
rummet 

1 3 0 4 

Ställer mig 
bakom annan 
personal som 
har förkläde 

1 1 5 7 

Ställer mig 
långt bort från 

strålkällan 
0 2 1 3 

Använder inget 
annat skydd 

0 0 0 0 

Totalt 2 6 10 18 

 

Frågorna om orsak till att inte använda röntgenförkläde och halskrage besvarades av 

17 respektive 41 av samtliga deltagare. Främsta orsak till att inte använda 

röntgenförkläde uppgav operationssjuksköterskorna att det var varmt. Majoriteten 

(n=12) av de anestesisjuksköterskor som svarade på frågan om varför de ej använde 

halskrage uppgav annan orsak (Tabell 4). På frågan där deltagarna själva kunde ange 

eventuella andra orsaker till att inte använda halskrage angavs lathet, glömska, 

tidsbrist, att alla halskragar var upptagna och att personalen står långt från 

strålkällan. Att vara tvungen ta med halskragen in på operationssalen, en ålder över 

40 år och att inte fått in det som en rutin var andra anledningar som uppgavs. Andra 

orsaker som deltagarna uppgav till att inte använda förkläde var bland annat tidsbrist 

samt avlösning på en sal där man inte visste att genomlysning förekom.  
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Tabell 4. Orsaker till att inte använda röntgenförkläde (n=17) eller halskrage (n=41) 
fördelat på profession. 

 Undersköterska 
  

n 

Anestesisjuksköterska 
 

 n 

Operationssjuksköterska 
  

n 

 Totalt 
  

n 

Förkläde        

Anser inte att 
jag behöver 
strålskydd 

0 1 0 1 

Det är obekvämt 0 0 1 1 

Det är varmt 1 0 7 8 

Det försvårar 
mitt arbete 

0 1 0 1 

Annan orsak 1 2 3 6 

Totalt 2 4 11 17 

Halskrage      

Anser att jag 
inte behöver den 

4 1 1 6 

Obekvämt 0 4 6 10 

Det är varmt 2 0 4 6 

Det försvårar 
mitt arbete 

0 0 0 0 

Annan orsak 3 12 4 19 

Totalt 9 17 15 41 

  

Majoriteten (n=58, 84 %) av de tillfrågade uppgav att den tillhandahållna 

strålskyddsutrustningen på avdelningen var tillräcklig och 11 (16 %) deltagare uppgav 

att den ej var tillräcklig. 

Utbildning och kunskap  

Flertalet av samtliga deltagare (n=49, 71 %) skattade att de hade goda kunskaper om 

strålskydd och mer än hälften (n=38, 55 %) ville ändå ha mer utbildning. 

Övriga kommentarer har lämnats av 12 (17 %) respondenter. De uppgav att 

utbildning och upprepning är bra, att det fanns för få halskragar att tillgå och att det 
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var obekvämt att använda små röntgenförkläden. Någon önskade fler portabla 

röntgenväggar samt att förklädena skulle uppdateras till lättviktsmodeller och vara 

personliga. En åsikt som framkom var att om röntgenpersonal hanterade 

röntgenutrustningen på operationsavdelningen skulle säkerheten öka. Ytterligare 

några respondenter påpekade att ämnet är viktigt att belysa. 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

Resultatet i föreliggande studie visade att majoriteten av den perioperativa 

personalen skattade att de alltid/ofta använde röntgenförkläde. Bland 

operationssjuksköterskorna fanns dock svarande som angav att de aldrig/sällan 

använde röntgenförkläde, vilket är intressant då operationssjuksköterskorna ofta står 

närmare strålkällan än annan perioperativ personal. Avståndet till strålkällan är en 

viktig del i hur stor stråldos individen utsätts för och därför bör 

operationssjuksköterskan, som ofta står nära, vara angelägen om att skydda sig mot 

den farliga strålningen (ICRP 2010, AORN 2007). En orsak till att inte använda 

röntgenförkläde uppgav operationssjuksköterskorna var att det var varmt. Riskerna 

med att inte använda röntgenförkläde bör väga tyngre än obehaget av att vara varm.  

Jentzsch et al. (2015) har funnit att 84 % av personalen angav att de använde förkläde 

vid 50 % eller mer av genomlysningstillfällena och resultatet i föreliggande studie 

gällande användandet av röntgenförkläde visar att förkläde används i stor 

utsträckning trots att det var varmt.  

Vidare framkom det i resultatet av Jentzsch et al. (2015) att 33 % av deltagarna i 

deras studie använde halskrage vid 50 % eller mer av genomlysningstillfällena. I 

föreliggande studie visade sig användandet av halskrage vara lägre än användandet 

av röntgenförkläde. Endast några fler än hälften av den perioperativa personalen 

angav att de ofta/alltid använde halskrage vid genomlysning. I riktlinjer framkommer 

att thyroideaskydd ska användas om genomlysning sker ofta (Hafslund 2012). 

Riktlinjer gällande thyroideaskydd är otydligt beskrivna och kan tolkas på olika sätt, 

vilket kan vara en anledning till att halskrage inte används i samma utsträckning som 

röntgenförkläde. Brister i användandet av halskrage går även att finna i en studie av 

Devalia et al. (2004) där det framkommer att endast 4 % av 

undersökningspersonerna använde thyroideaskydd vid genomlysning. I föreliggande 
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studie framkom att glömska var en av orsakerna till att halskrage inte användes. Att 

hjälpas åt genom att påminna varandra är en viktig del för att stärka säkerheten. I 

kärnkompetenserna för specialistsjuksköterskor ingår teamarbete som en del. 

Teamarbetets betydelse för avancerad omvårdnad betonas av Carlström et al. (2013) 

som menar att gott teamarbete är viktigt för patientens säkerhet samt för personalens 

säkerhet och hälsa. Nyutbildad och nyanställd personal anser vi kan ta efter personal 

som arbetat längre och göra på liknande vis som dem. Dolda strukturer och 

traditioner kan vara normgivande på en arbetsplats och informella ledare styr dolda 

normer och värderingar som råder (Lindwall & Von Post 2008). Om personal tar 

efter och inte använder strålskydd i den utsträckning som de borde så kan 

arbetsmiljön försämras. ICRP (2010) beskriver också att det inte är ovanligt att 

oerfaren personal ser hur mer erfaren personal agerar i olika situationer och betonar 

vikten av att den mer erfarna personalen arbetar för en säker kultur när det gäller 

strålning.  

I riktlinjer för personal som arbetar i verksamhet där strålning förekommer beskrivs 

det att avståndet till strålkällan har betydelse och att stråldosen minskar med 

avståndet från strålkällan (ICRP 2010, AORN 2007). AORN (2007) skriver att 

halskrage bör användas om avståndet till strålkällan är mindre än 70 cm. Inne på 

operationssalen är utrymmet begränsat vilket gör att möjligheten att hålla avstånd till 

strålkällan ibland kan vara svårt. Det är svårt att veta innan en operation om 

avståndet kommer att vara tillräckligt och halskrage bör alltid användas som en 

säkerhetsrutin. Framförallt av operationssjuksköterskan som sannolikt kommer att 

stå nära strålkällan. En tänkbar orsak till att den perioperativa personalen anser att 

de inte behöver använda halskrage är avstånd och kort genomlysningstid. I resultatet 

från föreliggande studie framkom en ålder över 40 år som anledning till att inte 

använda halskrage. Riktlinjer och studier som styrker ålder som anledning har inte 

påträffats, kanske har det tidigare funnits sådana riktlinjer gällande strålskydd.  

I föreliggande studie framkom att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan 

professionerna i användandet av röntgenförkläde och halskrage vid genomlysning. 

En signifikant skillnad framkom dock mellan professionerna i användandet av 

strålskyddssutrustning vid olika operationsingrepp. Resultatet visade att somliga 

operationssjuksköterskor skattade att det fanns skillnad i hur de skyddade sig vid 

genomlysning beroende på operationsingrepp. Anledningen kring detta går att 
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spekulera i och en orsak kan vara att anestesisjuksköterskan samt undersköterskan 

under operationens gång kan ta på skyddskläderna när det finns behov medan 

operationssjuksköterskan på grund av steril klädsel inte har den möjligheten. Att en 

del operationssjuksköterskor agerar olika beroende på operationsingrepp kan bero på 

hur lång genomlysningstiden är under operationen. Om operationstiden är lång och 

genomlysningstiden beräknas vara kort så kanske operationssjuksköterskan anser att 

det är besvärligt att bära varma och tunga skyddskläder under steril operationsrock.  

Majoriteten av de som skyddar sig på annat sätt än genom att använda 

röntgenförkläde är operationssjuksköterskor. Att stå bakom annan personal med 

förkläde var det främsta alternativa sättet att skydda sig på. Huruvida detta hänger 

ihop med att det även finns skillnader i användandet av strålskyddssutrustning vid 

olika operationsingrepp är oklart. Att stå bakom en blyskärm var också ett vanligt sätt 

att skydda sig på om ej förkläde användes. Varför blyskärm inte alltid används som 

alternativ, utan istället en person med förkläde, finner vi intressant då användandet 

av en blyskärm upplevs som ett säkrare alternativ. Bakom en skärm är hela personen 

skyddad och skärmen står stilla vilket personen kanske inte gör. Därför bör 

användandet av en blyskärm vara det självklara alternativet om inte röntgenförkläde 

används. Antalet blyskärmar på operationsavdelningarna samt att utrymmet på 

operationssalen är begränsat kan vara tänkbara orsaker till att inte blyskärm alltid 

används som alternativ.   

Mer än hälften av deltagarna ville ha mer utbildning trots att de flesta ansåg sig ha 

goda kunskaper inom strålskydd. Johansson och Wallin (2013) skriver att avståndet 

mellan praktik och teori kan minska om personal håller sig uppdaterad med 

vetenskaplig evidens. Riktlinjer utformas utifrån evidensbaserad kunskap och det är 

betydelsefullt för vården att sjuksköterskan förstår vikten av att följa riktlinjer och 

utveckla sin kunskap. Utifrån resultatet som framkommit i föreliggande studie kan 

det tänkas att den perioperativa personalen anser att utbildning gällande strålskydd 

är viktigt trots att de anser sig ha goda kunskaper inom ämnet. Genom kontinuerlig 

utbildning kan personal hålla sig uppdaterad inom strålskydd och därav bli medveten 

om riskerna att inte skydda sig korrekt. ICRP (2010) skriver att personal som arbetar 

i verksamheter där röntgenstrålning förekommer bör få utbildning i början av 

yrkeslivet och sedan även fortlöpande för att hålla sig uppdaterad om ny kunskap. 

Brist på träning för personal gällande strålskydd kan öka strålrisken för både 
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personal och patient. Repetition och utbildning är betydelsefullt och det framkommer 

i en rapport av Frank et al. (2012) som menar att möjligheterna för god och strålsäker 

arbetsmiljö kan kopplas samman med tillfredsställande kompetens hos personal. 

Arbetet för säker vård till patienterna innebär att all personal som arbetar inom 

hälso- och sjukvård ska ha rätt utbildning för de arbetsuppgifter som de utför samt 

att föreskrifter ska följas (Öhrn 2013). Evidensbaserad och säker vård, som ingår i 

sjuksköterskans kärnkompetenser, anser vi är väsentliga för att tillgodose samhällets 

krav på vården.  

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska sjuksköterskan ansvara för sin egen 

hälsa samt arbeta säkerhetsfrämjande för både patient och personal. Sjuksköterskan 

ska bidra till att skapa en arbetsmiljö som gör det möjligt att ge en god vård (Svensk 

sjuksköterskeförening 2012). Blood (2005) skriver att sjuksköterskan ska värna sin 

egen säkerhet och hälsa och ta hand om de personer som påverkas av sjuksköterskans 

handlingar. Papp (2007) menar att en säker arbetsmiljö för personal bidrar till 

patientens säkerhet. Genom att använda strålskyddsutrustning på rätt sätt anser vi 

att den perioperativa personalen bidrar till ett hälsofrämjande arbete, vilket kan vara 

positivt för hela verksamheten och samhället. Seo et al. (2004) beskriver att för att 

uppnå ett gott säkerhetsklimat behövs ledningens engagemang, anställda som är 

delaktiga och god kunskapsnivå. Sjuksköterskan har ett etiskt ansvar att främja 

arbetsmiljön och medarbetare ska respektera varandra och medverka till en öppen 

vårdkultur (Svensk sjuksköterskeförening 2012). Med hänsyn till resultatet i 

föreliggande studie så anser vi att den perioperativa personalen har ett ansvar att 

skapa en vårdmiljö där ett öppet klimat råder där medarbetare vågar synliggöra 

eventuella brister. Viktiga delar är att informera arbetsgivaren om det inte finns 

tillräckligt med strålskyddsutrustning samt påminna medarbetare om att använda 

den utrustning som finns. I resultatet från föreliggande studie framkom önskemål 

från deltagare om personliga röntgenförkläden. Vid de operationsavdelningar som 

ingick i studien tillhandahölls personliga röntgenförkläden till ett begränsat antal i 

personalen vilket innebar att majoriteten använde den gemensamma 

strålskyddsutrustningen som inte alltid har optimal passform för individen. Personlig 

skyddsutrustning är anpassad till varje individ och vi anser att personliga 

röntgenförkläden och halskragar skulle kunna bidra till att användningen av 

strålskydd ökar.   
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Metoddiskussion 

Konsekutivt urval användes i föreliggande studie, vilket innebar att alla personer som 

uppfyllde inklusionskriterierna under en viss tidsperiod eller till ett visst antal 

deltagare uppnåtts, inkluderades i undersökningen (Polit & Beck 2014). I 

föreliggande studie innebar det att deltagarna inkluderades löpande under den valda 

tidsperioden. Alla individer som uppfyllde inklusionskriterierna och ville delta i 

studien inkluderades. Operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och 

undersköterskor valdes som deltagare för att de befinner sig på 

operationsavdelningen samt att det var intressant att undersöka eventuella skillnader 

mellan professionerna. Läkarna exkluderades i studien eftersom de inte är lika 

stationära på operationsavdelningen som de inkluderade professionerna och därmed 

eventuellt svårare att få svar från.  

Ett färdigt instrument som passade mot syftet till föreliggande studie var svårt att 

finna. En magisteruppsats av Eriksson och Nilsson (2013) med liknande syfte som till 

föreliggande studie hittades och vi inspirerades av den. Enkäten användes som 

inspiration och frågorna fick utgöra en grund till föreliggande enkät. Frågorna och 

svarsalternativen omformulerades något. Ett redan validitet-och reliabilitetstestat 

instrument hade varit att föredra, men eftersom det inte gick att finna så 

konstruerades ett eget. Enkäten till föreliggande studie utformades med frågor som 

skulle ge svar på syftet och frågeställningarna. Ejlertsson (2005) skriver att språket i 

enkäten bör anpassas för den grupp som ska undersökas. Innehållet i en enkät ska ej 

kunna tolkas på flera sätt och ledande frågor ska ej användas. Efter föreliggande 

enkätstudie framkom att det skulle beskrivits tydligare att bara ett svar fick anges på 

varje fråga, då några respondenter angett flera svar på fyra frågor. Trost (2012) 

skriver att öppna frågor ska undvikas men att som avslutning i en enkät är det viktigt 

att ta reda på om deltagarna har några kommentarer. Kommentarer kan vara ett bra 

sätt för deltagarna att avreagera sig på men samtidigt ett värdefullt sätt för 

författarna att få ytterligare synpunkter. 

Ejlertsson (2005) skriver att respondenterna i en enkätundersökning kan positivisera 

sina svar för att de ska passa in i det de tror är önskvärt. Det kan finnas en risk att 

respondenterna har överdrivit sina svar åt det positiva hållet, men vi hoppas och tror 

att så inte är fallet. Ett sätt att få ärliga svar hade kanske varit att genomföra 

observationer för att undersöka hur perioperativ personal faktiskt arbetar i 
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verksamheten. Ejlertsson (2012) menar att en observationsstudie är en 

undersökningsmetod där författarna kan, utan att påverka, studera en händelse. 

Anledningen till att observationsstudien valdes bort i föreliggande studie var att det 

bedömdes ta för lång tid att genomföra. Fördelarna med enkätstudie är att 

undersökningen kan göras på en stor undersökningsgrupp under en kort tidsperiod. 

Deltagarna kan svara på frågorna i lugn och ro och blir ej påverkad av forskarna 

(Ejlertsson 2005). 

Kommunikationen har skett via skype eftersom författarna i föreliggande studie är 

bosatt på två olika orter. Data har förts in i statistikprogrammet SPSS på var sitt håll 

under kontakt med varandra. Enligt Ejlertsson (2005) finns risk för att fel vid 

inmatning sker. Vi har försökt att förhindra fel genom efterkontroller av inmatad 

data. Vid analyser genomförda av båda författarna kontrollerades resultaten mot 

varandra för att säkerställa liknande resultat. 

Bortfall på enstaka frågor i enkäter benämns som internt bortfall. Vid 

enkätundersökningar kan ett internt bortfall förväntas (Ejlertsson 2005). På frågorna 

6, 9, 10 och 11 fanns svar som bestod av två eller fler alternativ. Svaren exkluderades 

ur föreliggande studie och resulterade i ett internt bortfall. Det interna bortfallet som 

uppstod på dessa frågor hade ingen direkt påverkan på studien eftersom frågorna 

inte svarar mot syftet utan är endast med för att få en insyn i varför förkläde eller 

halskrage eventuellt inte används. Det externa bortfallet (8%) i föreliggande studie 

bör inte påverka resultatet nämnvärt.  

Frågorna i enkäten var lätta att förstå och svarade mot syftet. Innan en enkät används 

i den tilltänkta studien bör den användas i en pilotstudie för att kontrollera om det 

fattas något svarsalternativ samt om de svarande ser på frågorna på samma sätt som 

författarna (Ejlertsson 2005). Efter pilotstudien till föreliggande studie ansågs 

frågorna svara väl mot syftet och frågeställningarna samt att validiteten och 

reliabiliteten ökade för undersökningen. Genom att använda enkla och tydliga frågor 

som uppfattas lika av respondenterna anser vi att reliabiliteten i studien stärkts.  

För att kunna generalisera ett resultat till en målpopulation krävs ett stickprov som är 

representativt för populationen (Ejlertsson 2005). Resultatet från föreliggande studie 

anses inte vara generaliserbart för perioperativ personal på andra sjukhus utan 

endast ett resultat som talar om hur det ser ut för just denna undersökta grupp. 
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SLUTSATS 

Föreliggande studie visade att följsamheten till användning av strålskydd hos den 

perioperativa personalen var tämligen hög på de två operationsavdelningarna. Det 

fanns ingen signifikant skillnad mellan professionerna i hur de skattade att de 

använde strålskydd. Däremot fanns en signifikant skillnad mellan professionerna i 

hur de skyddade sig vid olika operationsingrepp. Personalen uppgav att de hade god 

kunskap inom strålskydd men ville ändå ha mer utbildning. Genom preventivt arbete 

så som återkommande utbildning om strålskydd och strålningens risker kan den 

perioperativa personalen minska risken att drabbas av ohälsa. Riktlinjer stödjs och 

utarbetas utifrån systematiskt insamlad och värderad kunskap (Johansson & Wallin 

2013). Vid implementering av riktlinjer är det av vikt att de anställda är involverade 

och får utbildning, kunskap och stöd från sin arbetsgivare vilket resulterar i god 

följsamhet och i förlängningen säker vård (Åhlin et al. 2014). Området kring 

följsamhet gällande strålskydd behöver utforskas mer för att kunna dra generella 

slutsatser och studien bör upprepas på andra operationsavdelningar. Föreliggande 

studie anser vi kan ligga till grund för utvecklingsarbete gällande strålskydd samt för 

att förstå vikten av att skydda sig korrekt. Efter justering kan instrumentet användas 

som ett hjälpmedel för nationellt kvalitets- och säkerhetsarbete gällande följsamhet 

till användandet av strålskydd bland perioperativ personal.    
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           Bilaga 1 

 
Enkät om användandet av strålskyddsutrustning hos 
perioperativ personal. 
 
Sätt ett kryss i den ruta som stämmer in på dig.  
 
1. Vilket sjukhus arbetar du på?  
 
a) Sjukhus 1        □  
b) Sjukhus 2         □ 
 
2. Din ålder?  
 
a) 20 – 29 år         □ 

b) 30 – 39 år         □ 

c) 40 – 49 år        □  
d) 50 – 65+         □ 
 
3. Vad arbetar du som? 
 
a) Undersköterska       □ 

b) Anestesisjuksköterska       □ 

c) Operationssjuksköterska     □ 
 

4. Hur många år har du arbetat som undersköterska/ 
anestesisjuksköterska/ operationssjuksköterska? 
 
a) Mindre än 5 år       □ 

b) 5-10 år        □ 

c) 10 år eller mer       □ 
 
5. Hur många dagar per arbetsvecka medverkar du vid operationer där 
genomlysning används?  
 
a) Mindre än 1 dag per vecka.     □ 

b) Ca 1 dag per vecka.      □ 

c) Några dagar per vecka.      □ 

d) Varje dag.        □ 
 
6. Hur lång genomlysningtid är det per operation som du oftast 
medverkar vid?  
 
a) Mindre än 5 minuter.       □ 

b) 5-10 minuter.        □ 

c) 11-15 minuter.        □ 
d) Mer än 15 minuter      □ 
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7. Hur ofta använder du röntgenförkläde/ röntgenkjol + väst vid 
genomlysning? 
 
a) Aldrig        □ 

b) Sällan        □ 

c) Ofta         □ 

d) Alltid        □ 
 
8. Hur ofta använder du halskrage vid genomlysning?  
 
a) Aldrig        □ 

b) Sällan        □ 

c) Ofta         □ 

d) Alltid        □ 
 
9. Hur skyddar du dig om du inte använder röntgenförkläde/ röntgenkjol 
+ väst? (om du alltid använder röntgenförkläde/ röntgenkjol + väst kan du hoppa 
över fråga 9 och 10.) 
 
a) Använder en portabel röntgenvägg.    □ 

b) Lämnar rummet.       □ 

c) Ställer mig bakom en annan personal som har förkläde. □ 

d) Ställer mig långt bort från strålkällan.    □ 

e) Använder inget annat skydd.      □ 
 
10. Om du inte använder röntgenförkläde/ röntgenkjol + väst, vad är 
orsaken till det?  
 

a) Anser inte att jag behöver strålskydd    □ 

b) Det är obekvämt       □ 

c) Det är varmt       □ 

d) Det försvårar mitt arbete     □ 

e) Annan orsak …………………………………………….   □ 
 
11. Om du inte använder halskrage, vad är orsaken till det? (om du alltid 
använder halskrage kan du hoppa över denna fråga) 
 
a) Anser inte att jag behöver den     □ 

b) Det är obekvämt       □ 

c) Det är varmt       □ 

d) Det försvårar mitt arbete     □ 

e) Annan orsak ……………………………………………   □ 
 

12. Anser du att det finns skillnad i hur du skyddar dig beroende på 
operationsingrepp? 

 
a) Ja         □    
b) Nej         □ 
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13. Känns den tillhandahållna strålskyddsutrustningen som erbjuds på 
avdelningen tillräcklig? 
  
a) Ja.          □ 

b) Nej.         □ 

 

14. Anser du att du har goda kunskaper inom strålskydd? 
 
a) Ja.          □ 

b) Nej.         □ 
   
15. Skulle du vilja ha mer utbildning inom strålskydd?  
 
a) Ja.          □  

b) Nej.         □ 
 
16. Övriga kommentarer 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….... 

 

Tack för din medverkan!  
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           Bilaga 2 

 

Till verksamhetschef vid operationsavdelningen, nn sjukhus 

Ansökan om tillstånd för att få genomföra en studie om följsamhet till 

användandet av strålskyddsutrustning hos perioperativ personal. 

Tydliga riktlinjer om hur strålskyddsutrustning ska användas är beskrivet i 

strålskyddslagen SFS 1988:220 samt i lokala riktlinjer. Eftersom strålskydd är en 

viktig del i att förebygga sjukdomar som kan relateras till strålskador är syftet med 

denna studie att undersöka om och i vilken omfattning den perioperativa personalen 

använder strålskyddsutrustning under operationer där genomlysning förekommer. 

Dessutom avser vi att undersöka relationen mellan användning av strålskydd och 

vissa bakgrundsfaktorer såsom typ av operation samt profession.  

Studien är en enkätstudie (se bilaga 1) som involverar undersköterskor, 

anestesisjuksköterskor samt operationssjuksköterskor på operationsavdelningen. 

Enkäten beräknas ta 5-15 minuter att fylla i. Vi har för avsikt att lämna ut enkäterna v 

42 och insamla dessa i slutet av v 43. Data kommer att analyseras med hjälp av SPSS 

och under handledning av Susann Backteman Erlanson.  

Deltagarna kommer att informeras i ett följebrev (se bilaga 2) tillsammans med 

enkäten. Deltagandet i studien är frivilligt. Materialet behandlas konfidentiellt och 

inga personuppgifter kommer att inhämtas. Enskild person kommer inte att kunna 

identifieras. 

Studien ingår som en del i magisterexamen i Operationssjuksköterskeprogrammet. 

Om du eller ni har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till oss eller 

vår handledare.  

Med vänliga hälsningar 

Ida Jonsson 

Leg. Sjuksköterska 

0738447672 

idjo0042@student.umu.se 

Maria Åsdell 

Leg. Sjuksköterska 

0702564384 

maaasl02@student.umu.se 

Susann Backteman Erlanson 

Universitetslektor, MD  

073 1519646 

susann.backteman@umu.se 
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           Bilaga 3 

 

Information till studiedeltagare 

Studie om användandet av strålskyddsutrustning hos perioperativ 
personal. 
 
Härmed tillfrågas Du om deltagande i ovanstående enkätstudie.  

Syftet med denna studie är att undersöka om och i vilken omfattning den 
perioperativa personalen använder strålskyddsutrustning under operationer där 
genomlysning förekommer. Dessutom avser vi att undersöka relationen mellan 
användning av strålskydd och vissa bakgrundsfaktorer såsom typ av operation samt 
profession. 

Studien involverar undersköterskor, anestesisjuksköterskor och 
operationssjuksköterskor på operationsavdelningen.  

Vi vill veta hur Du vanligtvis använder strålskyddsutrustning på 
operationsavdelningen. Om Du tvekar hur Du skall besvara en fråga - svara hur Du 
vanligtvis gör. Enkäten beräknas ta ca 5-15 min att fylla i. Deltagandet i studien är 
frivilligt och om Du väljer att delta så ber vi Dig fylla i enkäten. Materialet behandlas 
konfidentiellt och enskilda personer går inte att identifiera. Om Du har fyllt i enkäten 
så har Du gett Ditt godkännande till deltagandet i studien.  

Studien ingår som en del i magisterexamen i Operationssjuksköterskeprogrammet. 
Om Du eller Ni har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till oss eller 
vår handledare. 
 
Med vänliga hälsningar 

 

 
Ida Jonsson 
Leg. Sjuksköterska 
0738447672 
idjo0042@student.umu.se 
       

Maria Åsdell 
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0702564384 
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Susann Backteman Erlanson 
Universitetslektor, MD  
073 1519646 
susann.backteman@umu.se 
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