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Sammanfattning
Röntgensjuksköterskans

upplevelse

av

att

arbeta

med

externa

granskare under jourtid
På svenska sjukhus råder det idag brist på radiologer som granskar bildmaterial inom
radiologisk diagnostik. Lösningen är att många sjukhus istället skickar bilder till
radiologer i t.ex Sydney, så kallat externa granskare (EG). Denna lösning leder även
till att de radiologer som finns inte behöver arbeta under natten. Syftet med denna
studie var att undersöka röntgensjuksköterskans (RSS) upplevelse av att arbeta
tillsammans med EG under jourtid. Sex stycken RSS intervjuades under perioden
januari till mars 2017. Data samlades in genom en kvalitativ metod med
semistrukturerade intervjuer bestående av öppna frågor. Informanterna var mer
nöjda med samarbetet med EG än vad de först hade förväntat sig. Genom
informanternas svar framkom att de kunde uppleva en del språkbarriärer samt
kunskapsbrister i kommunikationen med EG. Detta upplevdes ge en onödig
tidsfördröjning, särskilt vid akuta situationer. Att inte ha en radiolog på plats uppgav
informanterna skapade en känsla av otrygghet vid akuta situationer. Arbetet med
ordinationer och protokoll som RSS aldrig tidigare arbetat med kunde skapa
osäkerhet vid utförandet. Informanterna upplevde ett ökat ansvar och en ny
utveckling av yrkeskompetens i och med arbetet med EG under jourtid.
Nyckelord: Teleradiologi, outsourcing, rollförlängning, radiolog, jourtid

Summary
The radiographers experience of working with teleradiology during
night shifts
In Swedish hospitals today there is a lack of radiologists, who examine imaging
material in radiological diagnostics. Hospitals have, as a solution, been sending
images to external radiologist in e.g. Sydney who reviews the images, called external
reviewers (ER). This solution also leads to local radiologists working more daytime
instead of night shifts. The purpose of this study was to schedule the radiographer’s
experience of working with ER during night shifts. Six radiographers were
interviewed during the period January to March 2017. The informants were more
pleased with the cooperation than they first expected. Some of the answers provided
by the informants revealed that they could at times experience language barriers as
well as shortcomings in communication with the ER. This gave a sense of
unnecessary delay, especially in acute situations. Also, not to have a radiologist at site
created a sense of insecurity in acute situations. New ordinances and protocols from
the ER that the radiographer never worked with before could create uncertainty
about the performance in example when creating new protocols. The informants
experienced increased responsibility and a new direction and improvement of their
professional competence as a result of working with the ER.
Keywords: Teleradiology, outsourcing, role extension, radiologist, night shift
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Ordlista
Nedan presenteras en ordlista med förtydligande av de begrepp och förkortningar
som används i löpande text i hela kandidatuppsatsen.
AT

Läkares allmäntjänstgöring

CT

Computed tomography

DT

Datortomografi

EG

Externa granskare eller extern granskning

GFR

Glomerulär filtrationshastighet, patientens njurfunktion

Jourtid

Innebär arbete mellan kl. 22-07

Jourberedskap

Den

Kontrast

Kontrastmedel som används vid röntgenundersökningar

MR

Magnetresonanstomografi

PACS

Bildarkivering och Kommunikationssystem (engelska:

radiolog

som

har

beredskap

under

jourtid

Picture Archiving and Communication System)
Primärjour

Den person i jourledet som i första hand kontaktas vid behov

Remittent

Den läkare som har skickat remiss för undersökningen

RIS

Röntgen Information System

RPP

Radiolog på plats

RSS

Röntgensjuksköterska

SFR

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor

ST

Läkares specialisttjänstgöring
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Inledning
Sjukvården i Sverige genomgår idag stora förändringar och står ständigt inför nya
utmaningar. Samtidigt råder det brist på radiologer och resurserna räcker inte till för
att täcka behovet. Detta har bidragit till utvecklingen av telemedicin som också kan
beskrivas som sjukvård på distans (Nilsson, Rehn & Skog, 2011). Ett av områdena
inom telemedicin är teleradiologi där röntgenbilder och patientdata skickas
elektroniskt mellan olika sjukvårdsenheter i målet om att tolka, diagnostisera och
eftergranska röntgenbilder samt ge en ökad kompetens via konsultation.
Överföringen kan ske mellan städer inom samma land eller gränsöverskridande
mellan länder och/eller kontinenter (Västsvensk teleradiologi, 2010). På dagtid är det
vanligt att bilderna skickas till andra radiologer i Sverige. Under jourtid skickas de till
t.ex Sydney, dessa radiologer följer fortfarande svenska lagar och förordningar
(Nilsson, Rehn & Skog, 2011). Samarbetet mellan röntgenkliniken och de externa
granskarna ställer krav på anpassning och förändring gällande ny teknik, arbetssätt
och rutiner (Forman & Hoffner, 2010). Detta ställer också högre krav på
röntgensjuksköterskans kompetens (Andersson, Fridlund, Elgán & Axelsson, 2008).
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Bakgrund
Radiografi
RSS huvudområde är radiografi med inriktning på omvårdnad, bild- och
funktionsmedicin, strålningsfysik samt medicin. Arbetet sker i en högteknologisk
miljö och mötet med människan är centralt. I yrket ingår att möta patienter med
olika kultur, kön och ålder. Mötet med patienterna är ofta kort och behovet hos den
enskilde måste snabbt identifieras för att kunna skapa en trygg och säker miljö
(Örnberg & Andersson, 2012). RSS utför undersökningar och behandlingar utifrån
omvårdnadsbehovet hos patienten. I och med att tekniken inom radiografin ständigt
utvecklas ställs det också nya och högre krav på RSS kompetens (Lundvall, Dahlgren
& Wirell, 2013).

Röntgensjuksköterskans roll
I den yrkesetiska koden från Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR,
(Örnberg & Eklund, 2008) beskrivs fyra huvudområden som ger riktlinjer för ett
etiskt förhållningssätt gentemot; vårdtagaren, professionen, yrkesutövningen och
samhället. RSS ansvarar för utvecklingen av sitt kunskapsområde och arbetsplatsens
utveckling genom att bedriva forskning och kritiskt granska sin yrkesutövning.
Arbetet ska ske med gott samarbete mellan olika professioner samt att det ska visas
respekt för andra professioners kunskap (Örnberg & Eklund, 2008). Arbetet med EG
innebär ett nytt sätt för RSS att arbeta på tillsammans med radiologen på distans
(Helgeson & Toft, 2010).

Ansvar och kompetens
Det är viktigt att skilja på den individuella kompetensen och organisationens
kompetens. Kompetensen hos en organisation kan liknas vid ett resultat av företagets
förmåga att lära sig saker som sträcker sig utanför de anställdas individuella
kunskaper. Företagskompetensen uppstår ur ett lärande av sin omvärld och de
uppgifter som genomförs i organisationen. Det är sedan företagskulturen och de
anställdas agerande som visar på kompetensen inom organisationen. Viktigt i
utvecklandet av kompetensen är en förmåga och möjlighet till att lära av andras
erfarenheter. Det är också viktigt att ta vara på den kompetens som en enskild individ
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tar med sig in i organisationen och överföra den till organisatorisk kompetens
(Wolvén, 2000).
RSS ansvarar för att genomföra undersökningar och behandlingar i diagnostiskt syfte
med hjälp av bildgivande och funktionella metoder (Örnberg & Andersson, 2012).
Arbetet är idag mer självständigt än tidigare och ett större ansvar för röntgenbildens
kvalité ingår numera i arbetet (Lundvall, Dahlgren & Wirell, 2013). Utöver det måste
det tas ansvar för planering och genomförande av undersökningen samt strålsäkerhet
och mängden stråldos (Andersson et al., 2008). I arbetet ingår också att optimera
bildkvalitén samt behandla bilden i ett digitalt bildbehandlingssystem kallat Picture
Archiving and Communication System (PACS). Det är genom PACS som den färdiga
röntgenbilden sedan vidarebefordras till radiologen för granskning (Helgeson & Toft,
2010). RSS gör en första bedömning efter att bilden är tagen för att säkerhetsställa
dess kvalité och diagnostiska värde, bedömningen görs självständigt av RSS innan
bilden skickas vidare till en radiolog för vidare granskning och utlåtande (Örnberg &
Andersson, 2012). Bilden bedöms för att säkerställa att all information som
efterfrågas i remissen är med innan arbetet med bilden kan avslutas och patienten
kan skickas vidare (Lundvall, Dahlgren & Wirell, 2013).

Arbetsmiljö
RSS möte med människor består både i kontakt med patienter, andra RSS och andra
yrkesgrupper på kliniken som t.ex. radiologer (Örnberg & Andersson, 2012). Detta är
ett arbete som ger stor tillfredsställelse men som också kan innebära en belastning.
Till exempel kan en hög arbetsbelastning leda till tidspress som i sin tur leder till
stress. Organisatoriska och sociala faktorer kan också ge upphov till en belastning och
försämrad arbetsmiljö för den anställde (Arbetsmiljöverket, 2015). Arbetet med EG
under jourtid innebär en förändring i arbetsmiljön, från att arbeta tillsammans med
radiologen på plats till endast telefonkontakt under jourtid (Helgeson & Toft, 2010).
En säker arbetsmiljö har som syfte att minska risken för arbetsskador och därmed
skapa en trygg arbetsplats. Den säkra arbetsplatsen leder i sin tur till en säker
vårdmiljö och ökar på det sättet kvalitén på den vård som ges. Det finns många olika
yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården och dessa arbetar inom flera olika
verksamheter. Gemensamt för alla är att det inom alla verksamheter alltid finns
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arbetsmiljörisker att ta hänsyn till. Riskerna är dock specifika för varje enskild
verksamhet (Arbetsmiljöverket, 2015).

Kommunikation
Den främsta orsaken och syftet till kommunikation är samarbete mellan människor.
Kommunikationen hjälper oss att komma överens med andra och att skapa
samarbete som gör att vi ur ett rent grundläggande perspektiv kan överleva. För att
komma överens med arbetskamrater och för att kunna arbeta med människor
behöver vi använda oss av kommunikation i vår strävan efter att lösa våra
arbetsuppgifter. Vi kommunicerar också för att övertala andra människor eller för att
få de att göra som vi vill. Det kan låta som att vi manipulerar – att försöka få som vi
vill, men det är egentligen vanligare än vad de flesta tror, vi genomför alla små
förhandlingar varje dag (Dimbleby & Burton, 2001). Under dagtid kommunicerar
RSS med patienter, kollegor som t.ex. andra RSS och radiologer på plats, men även
andra

yrkesgrupper

(Örnberg

&

Andersson,

2012).

Under

jourtid

sker

kommunikationen med radiologen över telefon. RSS skickar remisser till EG och får
sedan en ordination. Ordinationen kan ibland ges muntligt och uppstår det frågor tas
de via telefon (Socialstyrelsen, 2015).

Radiologen
Radiologen är en läkare som har specialiserat sig inom radiologi. Inom radiologin
finns också olika inriktningar t.ex. skelettradiologi, pediatrisk radiologi eller
neuroradiolgi. För att bli radiolog krävs först en läkarexamen som följs av 18-21
månaders

allmäntjänstgöring

(AT).

Efter

detta

erhåller

personen

sin

läkarlegitimation och kan därefter utbilda sig till radiolog genom att göra fem års
specialisttjänstgöring (ST) (Sveriges Läkarförbund, 2017). Radiologens arbete består
av att tolka och granska stora mängder bilder inom olika modaliteter som
konventionell röntgen, CT och MR. Radiologen utför även undersökningar med
ultraljud,

genomlysning,

intervention/angiografi.

Det

ingår

i

radiologens

arbetsuppgifter att utveckla de arbetsmetoder som finns idag samt bedriva utbildning
för ny personal. Radiologens yrke utvecklas ständigt i samband med den medicinska
forskningen och tekniska utvecklingen. Radiologen ansvarar också för att göra
prioriteringar och berättigandebedömningar. Det är upp till radiologen att avgöra
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vilken undersökning och metod som passar bäst för patienten samt att
undersökningen är berättigad, d.v.s. att nyttan med undersökningen är större än
risken. Radiologen ansvar också för att prioritera undersökningarna i den ordning
som det medicinska tillståndet hos patienten kräver. De avgör vilka undersökningar
som är akuta och som bör prioriteras före andra. Radiologer på det egna sjukhuset
som har jourtjänst kan kallas in extra vid behov under jourtid. Dessa radiologer kan
vara specialister inom radiologi eller ST-läkare som ännu inte har fullgjort
specialisttjänstgöringen. Om en ST-läkare kallas in har denne ofta också en bakjour,
en läkare som är specialist inom radiologi, som ST-läkaren kan rådfråga eller kalla in
som stöd (Socialstyrelsen, 2015). Hos EG finns radiologer som är utbildade
specialister inom radiologi, de behöver ha minst 2 års erfarenhet samt genomgå ett
kunskapsprov innan de anställs. Därför kan kompetensen hos EG anses som hög
(TMC, 2017).

Teleradiologi och extern granskning
Som tidigare nämnt råder det idag brist på radiologer på svenska sjukhus som
granskar radiologiska undersökningar. Lösningen på problemet är att under dagtid ta
in hyrläkare utöver de ordinarie radiologerna och under jourtid ta in EG för att bistå
den egna verksamheten. Det är genom teleradiologi som detta blir möjligt (Nilsson,
Rehn & Skog, 2011). Teleradiologi grundas på ett samarbete mellan experter, och
innebär att röntgenbilder och patientdata överförs elektroniskt mellan olika
geografiska platser i syfte att kunna genomföra en primär tolkning av bilderna
(Ranschaert et al., 2014). Svenska EG kan befinna sig på ett annat sjukhus i Sverige,
på sina privata kontor, eller i sina hem. De kan också befinna sig i ett annat land, t.ex
Australien, när de granskar radiologiska undersökningar. Bilder och patientdata
skickas enligt en förutbestämd rutin till en specifik plats t.ex. Sydney i Australien, där
det sitter radiologer som granskar bilderna. Radiologerna skriver ett utlåtande och
skickar tillbaka till den röntgenavdelning som har tagit bilderna (Helgeson & Toft,
2010). Redan på 1980-talet började teleradiologin ta form och funktionen var främst
att skicka bilder för en sekundär granskning (second opinion). Det senaste årtiondet
har teleradiologin utvecklats i högt tempo och bilder skickas idag även för en primär
granskning. Tekniken är idag mer integrerad och fungerar väl även vid
gränsöverskridande samarbeten (Ross, Sepper & Pohjonen, 2010).
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Problemformulering
Författarnas kunskap om detta ämne är begränsad vid start och kommer främst från
de artiklar som har letats fram. Författarna har inte hittat några tidigare studier som
belyser RSS arbete med EG, därför anses denna studie som både relevant och
intressant att genomföra. Studien är efterfrågad av ett sjukhus i Mellansverige som är
intresserade av att ta reda på hur RSS upplever arbetet med EG. Författarna anser att
det är önskvärt att undersöka om det finns fördelar respektive nackdelar av extern
granskning ur RSS perspektiv samt hur RSS upplever kommunikationen med EG.
Författarna önskar också att undersöka hur RSS ser på dennes kompetenser och
egenskaper i arbetet med EG under jourtid. I samband med detta vill författarna
också fånga RSS upplevelser kring teleradiologi och de tekniska aspekterna.
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Syfte
Att undersöka hur röntgensjuksköterskan upplever arbetet med externa granskare
under jourtid.

Material och metod
Studien genomfördes med en kvalitativ design med hjälp av semistrukturerade
intervjuer med öppna frågor utifrån en intervjuguide konstruerad av författarna
(bilaga 3). Studiens syfte var att fånga de upplevelser som RSS har i arbetet med EG
och därför föll valet på att göra datainsamlingen via intervjuer (Henricson, 2012).
Analysen gjordes sedan med en manifest innehållsanalys där författarna beskrev de
delar i texten som var uppenbara för att sedan dela in dem i meningsbärande enheter,
kondenserade meningsenheter och koder. Koderna bildade sedan subkategorier och
kategorier (Graneheim & Lundman, 2004).

Urval
Valet av plats för att finna informanter föll på två sjukhus av olika storlek. Ett
länssjukhus

med

upptagningsområde

på

ca

147

000

personer

samt

ett

universitetssjukhus med upptagningsområde på ca 150 000 personer för närsjukvård
och ca 440 000 personer för regionsjukvård. Detta val gjordes för att få en större
spridning i upplevelser då arbetet på sjukhus med olika storlek kan se olika ut.
Inklusionskriterierna för medverkan i studien var röntgensjuksköterskor med
minimum två års erfarenhet av yrket varav ett år med jourberedskap samt arbete med
externa granskare. Minimum antal informanter sattes till sex stycken, dessa fick
tillhöra olika sjukhus eller ett och samma sjukhus. Sex informanter tackade ja till att
medverka. Urvalet redovisas i tabell 1.
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Tabell 1: Urval
Antal
Från universitetssjukhuset

2

Från länssjukhuset

4

Män

1

Kvinnor

5

Medelvärde

Ålder (år)

25-62

38

Yrkeserfarenhet (år)

4-39

13

Arbetat med EG (år)

1,5-4

2,5

Kvalitativa intervjuer
I en kvalitativ studie finns det olika sätt att genomföra intervjuer. Dessa kan
kategoriseras i strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Alla
intervjuer i denna studie genomfördes med hjälp av semi-strukturerade intervjuer
vilket innebär att bestämda öppna frågor följdes upp med öppna följdfrågor under
intervjuns gång. Semistrukturerade intervjuer innebär att informanterna får en
möjlighet att utrycka sig fritt och ge uttömmande svar (Henricson, 2012). Båda
författarna medverkade vid alla intervjuer för att senare tillsammans kunna diskutera
och vara överens i dataanalysen. Detta för att få en så trovärdig analys som möjligt
(Henricson, 2012). Vid en kvalitativ intervju är det viktigt att intervjun sker på en
lugn plats där författarna och informanten kan sitta ostört (Trost, 2010).

Datainsamling
En skriftlig förfrågan om medverkan i studien skickades ut per e-post till
verksamhetscheferna på de aktuella sjukhusens röntgenavdelningar. Efter att
verksamhetscheferna tackat ja till medverkan skickades en skriftlig ansökan om
tillstånd.

En

underskrift

från

verksamhetscheferna

krävdes

på

ansökningsblanketterna för att kunna genomföra studien vid de aktuella sjukhusen.
Verksamhetscheferna

på

respektive

sjukhus

fick

information

samt

inklusionskriterierna för studien och undersökte vilka personer bland de anställda
som skulle kunna vara lämpliga för intervju. Verksamhetscheferna ombads att
informera sina anställda om studien och de anställda kunde sedan själva kontakta
författarna. När alla informanter var insamlade kontaktades de av författarna via epost med mer utförlig information för att ges en möjlighet till förberedelse inför
intervjun. Tillsammans med informationen skickades en samtyckesblankett för
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underskrift (bilaga 2). I informationen som skickades fanns även kontaktuppgifter till
författarna. Informanterna som deltagit i studien förblir anonyma och all data
behandlas enligt offentlighets och sekretesslagen SFS 2009:400 (Raadu, 2016).
Innan författarna påbörjade intervjuerna med informanterna gjordes en testintervju
för att ta reda på om de frågor som hade skapats svarade till syftet för studien samt
att de var tillräckligt öppna och lätta att förstå. Personen som intervjuades i
testintervjun är en RSS som uppfyllde studiens inklusionskriterier. Denna
testintervju redovisas inte i resultatet. För att ytterligare utvärdera intervjumetoden
transkriberades testintervjun och författarna gjorde justeringar i frågeformuläret som
ledde till att upplevelserna hos informanterna senare kunde fångas på ett bättre sätt
(Henricson, 2012).
Verksamhetschefen på det ena sjukhuset bokade ett rum där intervjuerna kunde
hållas. Vid det andra sjukhuset ordnade informanterna själva ett rum för intervjun.
Intervjuerna spelades in med hjälp av inspelningsfunktionen röstmemo på två
privata mobiltelefoner. Kvalitén på ljudet testades inför varje intervju. Testet gjordes
genom att alla medverkande inför varje intervju först fick säga ett par ord som
spelades in och som sedan spelades upp. Alla informanter var införstådda med och
godkände att intervjun spelades in. Vid intervjuerna användes en intervjuguide
bestående av 13 öppna frågor samt några följdfrågor (bilaga 3). En författare ställde
de öppna frågorna och följdfrågorna ställdes av båda författarna. Följdfrågorna
varierade bland informanterna beroende på vad informanten svarade. Under
intervjun antecknade en författare stödord för att lättare kunna ställa följdfrågor efter
varje öppen fråga medan den andra författaren kunde fokusera på informanten och
läsa av kroppsspråket på ett bättre sätt. Författarna arbetade kontinuerligt med att
förbättra intervjuerna och intervjutekniken. Tiden för alla de genomförda
intervjuerna resulterade totalt i ca 163 min och ca 27 min per informant.

Dataanalys
När alla informanter hade intervjuats delade författarna upp intervjuerna så att varje
författare transkriberade hälften var. Varje intervju identifierades med ett nummer
(1-6) som sedan användes genom hela analysen och i resultatet. Båda författarna
läste igenom hela materialet flera gånger för att få en god helhetsbild och kännedom
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om innehållet. Genom att använda en induktiv analys utgick författarna inte från en
förutbestämd metod utan analyserade texten utifrån dess innehåll (Henricson, 2012).
En horisontell manifest innehållsanalys användes som beskrev de delar i texten som
var uppenbara. Analysen gick ut på att först hitta meningsbärande enheter ur varje
intervju för att sedan koda de kondenserade meningsenheterna. Därefter växte
subkategorier från koderna fram och dessa kunde sedan paras ihop till kategorier
(Graneheim & Lundman, 2004). Se exempel i tabell 2.
För att resultatet skulle bli så trovärdigt som möjligt skickades de transkriberade
intervjuerna tillbaka till den informant som hade intervjuats för att denne skulle
kunna lägga till eller förtydliga någonting som eventuellt skulle kunna missuppfattas
av författarna så kallat “member checking” (Henricson, 2012). Vid analysen av de
transkriberade texterna lades det även stor vikt vid att undvika en tolkning av de
meningsbärande enheterna (Graneheim & Lundman, 2004).
Tabell 2: Exempel på dataanalys
Meningsbärande enheter

Koder

Subkategorier

Kategorier

“Öh, för min del handlar det

Att arbetet med EG

Ordinationer och

Externa

mycket om att, att skicka ner

handlar mycket om

rutiner

granskare jämfört

remisserna och få ordinationer”

att skicka remisser

med radiolog på

och få ordinationer.

plats

“Det är väl mer alltså den här att

Att det är

Tidsaspekter i

det blir kanske mer av en

frustrerande när

kommunikationen

frustration när saker och ting tar

saker tar lite för lång

lite för lång tid”

tid med EG

Kommunikation

Etiska överväganden
Inför studien genomfördes en etisk egengranskning (bilaga 1) tillsammans med
handledaren

enligt

Hälsohögskolan

i

Jönköpings

anvisningar.

Den

etiska

egengranskningen genomfördes för att kunna upprätthålla de fyra forskningsetiska
principerna;

informationskravet,

samtyckeskravet,

konfidentialitetskravet

och

nyttjandekravet (Codex, 2010). Författarna informerade verksamhetscheferna och
informanterna på de olika sjukhusen om studiens syfte och metod för datainsamling i
god tid innan studien påbörjades. Ett samtycke från varje informant och ett
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godkännande för genomförande av studie från verksamhetscheferna samlades in.
Varje informant kunde när som helst välja att avbryta sin medverkan i studien utan
konsekvenser och genom det uppfyller arbetet med studien både informationskravet
och samtyckeskravet. För att bevara konfidentialiteten genom hela arbetet har
författarna värnat om och skyddat känsliga uppgifter samt personuppgifter som
skulle kunna leda till en möjlighet att identifiera informanten. I resultatet behålls
konfidentialiteten genom att varje informant har tilldelats ett nummer. Detta göra att
varken namn eller arbetsplats avslöjas i resultatet. Nyttjandekravet har uppfyllts
genom att författarna inte låtit den insamlade datan nyttjas i något annat samband än
för denna studies syfte (Codex, 2010). Under arbetets gång har författarna hela tiden
haft ett etiskt förhållningssätt för att säkerställa att de etiska kraven upprätthålls och
uppfylls. Alla de inspelade ljudfilerna raderades efter att dataanalysen var
färdigställd. De transkriberade texterna har under arbetets gång förvarats på en säker
plats. Efter godkänd uppsats förstördes de transkriberade texterna.
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Resultat
I denna studie intervjuades sex RSS med minst två års erfarenhet av yrket samt minst
ett års erfarenhet av att arbeta med EG under jourtid. Många olika upplevelser
framkom i analysen och olika upplevelser förekom hos de informanter som arbetar
vid samma sjukhus. Utifrån de transkriberade intervjuerna, de meningsbärande
enheterna och koderna framkom fyra kategorier med mellan tre till fem
subkategorier i vardera. Nedan redovisas de fyra kategorierna; Teleradiologi –
tekniska aspekter, externa granskare jämfört med radiolog på plats, kommunikation
och

röntgensjuksköterskans

kompetenser

och

egenskaper

med

tillhörande

subkategorier. En översikt över kategorier och subkategorier ses i tabell 3. Under
varje subkategori redovisas resultatet med citat från informanterna i studien.
Informanternas citat numreras med siffrorna 1-6.
Tabell 3: Översikt av kategorier och subkategorier.
Kategori

Subkategori

Teleradiologi – tekniska aspekter

När tekniken fungerar
Problem med tekniken
Överföring av bilder och remisser

Extern granskning jämfört med
radiolog på plats

Externa granskare
Radiolog på plats
Snabbare med radiolog på plats
Protokoll och rutiner
Prioritering och flöde

Kommunikation

När kommunikationen fungerar bra
Språkbarriärer och avstånd
Tidsaspekter i kommunikationen
Omvägar i kommunikationen

Röntgensjuksköterskans
kompetenser och egenskaper

Ökat ansvar
Egna initiativ
Självständiga beslut
Arbetet med bilderna
Jourkompetens
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Teleradiologi – tekniska aspekter
I denna kategori ingår tre subkategorier som beskriver hur RSS upplever
teleradiologin, de tekniska aspekterna, i arbetet med EG. Subkategorierna återger
upplevelser när tekniken fungerar, när det uppstår problem samt vilka upplevelser
RSS har när bilder och remisser ska överföras.
När tekniken fungerar
Fyra informanter upplever att tekniken mellan det egna sjukhuset och EG har
fungerat bra och som det är tänkt att den ska göra. Arbetet med EG fungerar som
allra bäst så länge tekniken fungerar samtidigt som RSS får lagom snabba svar
tillbaka från EG. Enligt en informant är det en fördel med att skicka bilder till EG
som befinner sig i t.ex Sydney där det finns tekniker som arbetar dagtid med de
tekniska aspekterna och som gör att de tekniska problemen åtgärdas relativt snabbt.
I 4: “Alltså så länge allt fungerar som det ska eh systemet funkar, man kan skicka
sina remisser, man får ett lagom snabbt svar, att det inte dröjer för länge.”
I 5: “Och det har fungerat bra och fungerar det inte så har dom ju tekniker på plats
för det är ju dagtid.”
I 2: “Mestadels bra. Vi har inte haft sådär jättemånga problem faktiskt.”
Problem med tekniken
Det händer med jämna mellanrum att tekniken mellan EG och sjukhusen inte
fungerar. Fyra informanter upplever onödig frustration och menar att det ställer till
mycket besvär när det blir avbrott i verksamheten p.g.a. tekniska problem. Det kan
handla om fördröjningar i systemet eller att nätverksuppkopplingen mellan sjukhuset
och EG har brutits. När nätverkskontakten är bruten blir det en omöjlig uppgift att
skicka bilder för granskning eller remisser för prioritering. Till följd av detta dröjer
svaren från EG. Istället faxas remisserna till EG för prioritering och detta upplevs
som osmidigt och gör arbetet mer tidskrävande. Vid ett avbrott kan också den
radiolog som har jourberedskap behövas kallas in, den s.k primärjouren. En
informant upplever att EG arbetar mot många olika sjukhus och därmed måste
förhålla sig till olika system, t.ex dokumentationssystemet RIS (Röntgen Information
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System). Detta leder till att RSS får förklara var EG hittar t.ex. remisser och detta
leder till onödig tidsåtgång.
I 1: “Alltså, så länge det fungerar som det ska så är det ju jättebra, men minsta lilla
tekniska bekymmer så är det ju katastrof.”
I 6: “Det fungerar sådär. När den fungerar bra så fungerar den jättebra. När den
fungerar sådär, vi har haft vissa olika stopp men nu har vi ju våra egna system
också men ibland har dom problem och då är inte primärjouren jätteglad å va inne
hela natten å sen kanske få jobba hela dagen efter vilket jag förstår.”
I 2: “När tekniken strular, när man inte kan skicka ner en remiss, dom (EG) kan
inte se remisserna, dom kan inte se bilderna och dom kan inte skriva svar i PACS
och/eller i RIS å så då är det inte roligt. När man ska hålla på å faxa och ringa å
krångla. Då är det inte roligt.”
I 1: ”… dom (EG) arbetar med så många olika RIS så att om dom (EG) ska gå in och
jobba i vårt RIS så har dom ingen aning om var man hittar remisserna nånstans då
får man sitta där ba – amen då klickar du där och sen klickar du där och sen
skriver du där. Och det kan ju bara bli katastrof ibland förstår dom ju inte alls vad
man gör sen säger dom ba –äh men vi tar det muntligt då, så får du göra det. Man
ba –jaha, okej. Och då tar det ju lite extra tid.”
I 1: “som tur var så fick dom igång sitt internet ganska fort så då gjorde vi bara så
att vi pausade och röntgade ingenting under den tiden, men det ställer till mycket
besvär. Speciellt när dom inte kan skriva svaren. Då måste dom faxa det till oss och
sen faxar vi det i sin tur till avdelningarna och det är så osmidigt.”
Överföring av bilder och remisser
Några informanter upplever att det är krävande att hålla reda på om de har skickat
bilderna till EG eller inte. Två informanter upplever också att det tar längre tid att
göra varje undersökning eftersom bilderna ska skickas fram och tillbaka. På ett av
sjukhusen har det diskuterats vilka bilder som ska skickas över och idag skickas
endast originalbilderna till EG, som på egen hand kan göra rekonstruktioner utifrån
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bildmaterialet. Det leder till att RSS kan skicka färre serier utan att EG går miste om
något viktigt samtidigt som de sparar tid. Informanterna önskar att överföringen ska
gå snabbt.
I 4: “...alltså det med att eh med att skicka alla dom där bilderna från trauma, till
exempel traumaprotokollet, den är ju stor, traumaprotokollet.. och eh innan hade vi
ju så att vi skickade allting, allting skulle skickas till dom, det dröjde.. för systemet
att bearbeta (rekonstruera) alla bilder och skicka dom. Nu har vi trappat ner det så
vi skickar bara det lilla viktiga (originalbilderna)… så på så sätt har vi tjänat tid på
det. Vi tjänar, alltså minuter, inte ens sekunder utan minuter lixom. Det är väldigt
mycket!”
I 6: “Eh, asså det som är mest krävande är ju egentligen att vi måste hålla reda på,
har jag skickat den här undersökningen, har jag inte skickat den här
undersökningen? Ehm, remissen kan jag se om jag skickat eller inte men just om jag
har skickat bilderna eller inte, ah det går att gå o titta i systemet men det tar för
lång tid, då är det smidigare att göra det i igen.. jag skulle hellre vilja att man
kunde se direkt. Har jag skickat bilderna eller inte... och det kan ju sinka svaret för
patienterna också om vi inte skickar iväg bilderna som vi ska.”
I 4: “Det här går snabbt, det är det vi vill.”
I 6: “Eh, det tar ju lite längre tid o göra varje undersökning eftersom att bilderna
ska skickas fram och tillbaka. Å det är några extra moment så man måste ju tänka
sig för det är ju inte bara att läsa in en remiss och låta den ligga tills den är
påskriven utan du måste ju skicka iväg både remissen och så vänta på
prioriteringen.. eh, så att det tar lite längre tid helt enkelt.”

Externa granskare jämfört med radiolog på plats
I denna kategori redogörs det för både positiva och negativa upplevelser som
informanterna har i och med arbetet med EG. Subkategorierna beskriver förutom
arbetet med EG också upplevelsen av att arbeta med radiolog på plats (RPP),
snabbare med RPP, protokoll och rutiner samt prioritering och flöde.
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Externa granskare
Alla informanter uttrycker något positivt om EG under intervjuerna. En del av
informanterna anser att det fungerar lika bra med EG som med en RPP och att det
egentligen inte utgör någon större skillnad i att arbeta med EG och med RPP. Ett par
av informanterna var från början negativt inställda till arbetet med EG men menar att
upplevelsen av arbetet nu är mycket bättre än vad som var förväntat. Arbetet med
EG har lett till mindre antal onödiga undersökningar på nätterna och nu prioriterar
EG bara det som är akut. Två av informanterna uttrycker positivitet med visst
förbehåll så som att det endast finns en fördel och att det är att RSS slipper väcka
någon jour och att det fungerar som bäst när det är lugnt hos både EG och på det
egna sjukhuset. Erfarenhet spelar också en viktig roll, har RSS arbetat länge är
arbetet utan RPP endast ett hinder ibland.
I 3: ”Jag tycker det funkar bra, jag var väldigt skeptisk från början och tänkte att
hur ska det här bli, man har ingen, men det är ju inte värre än att man lyfter luren
och ringer till EG externa granskare och har vi dåliga patienter så är det ju oftast
personal från avdelningen med.”
I 6: ”… ibland kan det flyta på nästan bättre än med våra egna radiologer för att
dom inte sitter här, jag upplever inte heller att remittenterna ringer och
ifrågasätter lika mycket. Så att dom som sitter i Sydney sitter lite skyddat och kan
liksom fokusera på det dom gör.”
I 5: ”Slipper väcka nån jour. Det är ju det enda.”
I 2: ”Eehm, när EG har det lugnt. Och vi har det också någorlunda lugnt. Och det
inte är någonting som är superurakut. Då funkar det som bäst!”
I 5: ”Jag har jobbat så länge så jag tycker inte det är nåt hinder (att inte ha en
radiolog på plats) mer än ibland kan det ju hända.”
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I 4: ”Bra upplevelse typ eh. Nej men som jag sa innan alltså jag, jag har inget emot
systemet. Väldigt smidigt väldigt bra… ...vi får ju muntliga ordinationer från dom.
Tycker jag att nåt är otydligt så är det inte svårare än att bara ringa tillbaka och
fråga…”
Radiolog på plats
Under denna subkategori uttryckte alla informanter en önskan om att RSS helst
skulle vilja ha en radiolog på plats (RPP). Att ha en RPP underlättar vid frågor och
ger en extra hjälp vid en akut situation. Flera informanter upplever oro i samband
med att de inte har en RPP i den händelse att en patient skulle bli akut dålig och då
inte har någon som kan hjälpa till snabbt. En informant upplever att om
akutmottagningen finns i nära anslutning till röntgenkliniken innebär det en
trygghet.
I 5: ”Jag slipper väcka nån men jag har ingen att fråga, och jag har alltid en doktor
att tillgå som sitter där och kan prata med mig om man inte har mycket att göra.”
I 3: ”Det var mycket lättare när man hade en läkare (radiolog) på plats för då
kunde man springa in i granskningen och fråga hela tiden. Det gör man inte nu
utan man löser det själv.”
I 1: ”… men ibland blir man ju orolig ifall patienten skulle bli akut dålig hos oss här
på röntgen då har vi ingen läkare som kan komma och hjälpa oss snabbt.”
I 6: ”Alltså det ger en helt annan trygghet eh också om patienten skulle reagera mot
kontrast till exempel, så har jag ändå en läkare på plats. Nu har ju vi sån tur så att
vi har akuten vägg i vägg med eh det är mycket mer en trygghet att liksom kunna
ringa doktorn och bara säga att nu får du komma och hjälpa till …”
I 2: ”Man saknar ju den där närvaron som dom (radiologer på plats) ändå.. ah, som
man har haft hela tiden. Det gör man.”
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Snabbare med radiolog på plats
Fyra informanter tycker att arbetet med EG många gånger leder till större tidsåtgång
och de anser att det skulle gå fortare med en RPP. RSS saknar snabba svar och att en
trygghet med RPP är just det att RSS får ett svar snabbt. Det kan kännas frustrerande
att få vänta på svar från EG och även remittenterna ringer ofta och frågar efter svar
som upplevs dröja.
I 2: ”Ja som, som vi redan har varit inne på så tycker jag ju att snabba svar när
man behöver det som mest, eh, saknar jag.”
I 2: ”Det är väl mer alltså den här att det blir kanske mer av en frustration när
saker och ting tar lite för lång tid. Saker som man innan var väldigt bortskämd med
att man hade precis jämte sig. Att man liksom bara kunde vända sig om och så hade
man

sin

radiolog

där.

Man

kan

inte

få

dom

jättesnabba

svaren.”

I 6: ”… det kommer ju dom gångerna när det är jättebråttom och då är det inte
optimalt att ha dom (EG). Så därför skulle jag hellre vilja ha den här (skratt)
radiologen på plats.”
I 4: ”Det enda trygga det skulle va liksom att det går fort, om radiologen var här.”
Protokoll och rutiner
Flera av informanterna upplever att EG ibland ordinerar undersökningar där det
saknas protokoll hos den egna kliniken. Detta leder till en osäkerhet i om
undersökningen blir bra eller inte. Informanterna upplever att tolkningen av
ordinationer från EG och att bygga nya protokoll utifrån vad de vill ha kan vara
väldigt svårt. En informant upplever också att för att få en ordination behöver RSS
vara envis och inte ge sig för att få sin vilja igenom. En annan informant upplever
också att det ibland är lite väl noggranna ordinationer. Samma informant uttrycker
också oro i samband med ordinationer med kontrast. Informanten upplever att
kontrast ordineras i onödan och på undersökningar som annars skulle köras utan
kontrast i det egna protokollet och att det då känns som att RSS riskerar patientens
njurar i onödan. En informant tycker att om RSS ifrågasätter en ordination från EG
får RSS göra som denne brukar göra.
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I 1: ”Ehm det mest krävande är ju egentligen att, att förstå deras ordinationer för
ibland kan dom (EG) hitta på lite som dom vill och ska ha kontrast i olika faser som
vi är ovana vid och sådär och då gäller ju liksom att tolka deras ordination och
bygga ihop ett protokoll utefter det dom vill ha. Det kan va riktigt svårt ibland.”
I 6: ”Eh man begär sånna här jättekonstiga kombinationer som man aldrig skulle
komma på eh att köra, det kan vara en halsangio med lungemboli och aorta och då
blir man ganska ställd i det läget. För dom (EG) är det ju enkelt, dom bara kan
prioritera, dom är långt ifrån oss asså sen sitter jag där, aha nu ska jag försöka få
ihop det här protokollet eh det är inte alltid jätteenkelt.”
I 3: ”Ja, för att jag var envis och inte gav mig för det var min kollega som ringde
först som blev bortkopplad och då bara liksom tog jag luren och ringde. För jag blev
så jävla förbannad emellan där så har man då en IVA eller narkosläkare som står
och är som en liten terrier som vill ha sin undersökning här och nu. Å så står vi där:
men vi får ingen ordination, vi får inte tag i nån läkare (radiolog).”
I 1: ”Ehm, det negativa är ibland att jag tycker att deras ordinationer ibland är lite
väl (kort paus), lite väl noggranna, undersökningar som vi skulle köra utan
kontrast med från våra läkare vill dom (EG) ha kontrast på ibland. För att utesluta
saker. Så skulle vi inte göra i vanliga fall.”
I 1: ”… vi har en CT BÖS, det är en lågdosbuk. Den kör vi ju utan kontrast i vanliga
fall men dom externa granskarna vill ha den med kontrast. Vilket vi egentligen inte
har nåt protokoll för så vi vet ju egentligen inte om undersökningen blir bra eller
inte. Och det känns inte alltid riktigt roligt.”
I 1: ”Det som inte är roligt är ju som sagt det här med att man riskerar någons
njurfunktion helt i onödan för kontrast är ju alltid en påverkan på njurarna.”
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I 3: ”Och ifrågasätter man som vi gör ibland med ordinationer för vi har ju våra
givna ordinationer på CT:n dom här har ju vi i våran metodpärm och då kommer
dom med nån annan med då, då –nej men nu gör ni som ni brukar göra, det där vet
ni bäst. Så att, nej, jag tycker det funkar bra.”
Prioritering och flöde
Två av informanterna tycker att flödet har ökat och därmed arbetsbördan. De menar
att EG nu börjat säga ja till allt fler undersökningar än tidigare och RSS önskar att de
blev bättre på att säga nej och prioritera bara det som är akut och nödvändigt. EG
ordinerar också undersökningar som inte görs enligt sjukhusets PM. Informanterna
upplever att det är dumt att ha ett PM som inte följs och det känns inte bra att EG
tackar ja till allt.
I 2: ”Så nu kommer det ju precis lika många remisser, ehm och vi kör i princip allt
ehm. Även såhär utredningar kan hända att vi får köra på natten. Så det har blivit,
det har liksom inte lättat arbetsbördan på något vis. Det var ju lite så dom sa att det
skulle göra det, med eh EG tar för det mesta och tackar ja till allt.”
I 1: ”Det har ju faktiskt ökat, ehm, i början när vi började med externa granskare då
sjönk det för då sa dom nej till väldigt mycket onödiga undersökningar. Men nu helt
plötsligt har dom börjat säga ja till allting. Och säger inte nej till nästan nånting
överhuvudtaget så då röntgar vi onödiga saker i min synpunkt i alla fall.”
I 1: ”Eh, det är ibland när dom (EG) ordinerar undersökningar som vi egentligen
inte gör:”
I 2: ”Det känns lite dumt att ha ett PM som ingen följer. Då kanske man ska se över
dom PM:n och skriva att allt som är akut eller liksom. Allt som skickas akut ska
göras.”

Kommunikation
Denna

kategori

beskriver

informanternas

upplevelser

när

det

gäller

kommunikationen mellan RSS och EG. Subkategorierna beskriver upplevelser när
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det fungerar bra, språkbarriärer som kan uppstå, tidsaspekten i kommunikationen
och när man kan uppleva omvägar i kommunikationen.
När kommunikationen fungerar bra
Flera av informanterna nämner att EG är trevliga och lätta att förstå. När RSS ringer
blir de alltid trevligt bemötta och därför inte drar sig för att ringa om RSS är osäker
på något. Informanterna upplever inte att det är krångligt att ringa och fråga om de
har fått en otydlig ordination. EG upplevs som tydliga, snabba och informanterna
tycker att de lyssnar på idéer de kommer med. En informant nämner också att det
upplevs som att EG nu pratar samma fackspråk och att kommunikationen därför är
bra.
I 4: ”Tycker jag att nåt är otydligt så är det inte svårare än att bara ringa tillbaka
och fråga –var det så du menade för det är så jag tänker köra. Menar dom (EG)
annat så får du det muntligt på plats. Det är inget mer konstigt.”
I 4: ”… väldigt smidigt eh väldigt lätt, tydligt.”
I 3: ”Det är inte så att man drar sig för att ringa ner. Utan man blir alltid trevligt
bemött.”
I 2: ”Jo men när man pratar med dom (EG), det, dom är supertrevliga och dom är
duktiga och det är liksom bra, bra personal som jobbar där nere. Så när man eh har
dom i luren och så det, det är inga konstigheter. Alla pratar svenska, det, det är lätt
att förstå varandra…”
I 1: ”Kommunikationen brukar va väldigt bra.”
I 5: ”Dom (EG) skrev en buk på ett speciellt sätt och då blir man –vad är det?, men
då är det ju bara att ringa och prata med dom.”
Språkbarriärer och avstånd
Tre av informanterna nämner en språkbarriär i kommunikationen. Denna barriär
består både av en språkbarriär, att det kan vara en dansk eller norsk person som
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svarar hos EG men också en kunskapsbarriär som kan uppstå om personen som
svarar hos EG inte pratar samma fackspråk eller inte har den kunskap som krävs för
att kunna förstå varandra. En informant upplever det som en svårighet att inte kunna
visa patienten p.g.a. avståndet till EG, denne upplever en frustration inför detta.
I 1: ”Ehm, det är en norsk och en dansk tjej som man har väldigt svårt att förstå.”
I 6: ”Ja eh eftersom vissa av dom här eh som svarar i Sydney inte ens eh har jobbat
inom röntgen så kan det ibland vara så att dom förstår inte vad jag sä.. menar. Vad
jag vill. Talar jag om att eh en patient har ett lågt GFR (patientens njurvärde) till
exempel så eh skriver doktorn bara på undersökningen med han har inte skrivit nåt
om GFR:et som jag ändå har meddelat till den här sekreteraren. Så jag vet inte om,
jag vet inte om det är okej att köra undersökningen med kontrast eller alltså om
informationen har nått honom.”
I 6: ”Alltså jag tror att det är för att det är så, så långt avstånd då att man kanske
inte riktigt förstår varandra heller via telefon… ...Eh, och sen som sagt är det lättare
att prata med varandra öga mot öga än att sitta med en telefon och bara försöka
via nåt system få till nån, nåt bra.”
I 5: ”Det kan va väldigt svårt att röntga en patient. Du kan ju rådfråga nån där
nere men dom ser inte patienten. Utan det är ju bara jag som kan göra… ...Ja då
blir man lite frustrerad ibland.”
Tidsaspekter i kommunikationen
Fem informanter upplever någon form av stress när RSS får vänta på prioriteringar,
särskilt i samband med akuta händelser och trauma. RSS kan uppleva att det inte är
så roligt att behöva ringa till EG när de inte har tid, t.ex. under lunchtid då de är
mindre bemannat hos EG. Vid dessa tillfällen upplever en informant att RSS får ringa
och tjata för att få prioriteringar.
I 2: ”… (vid urakut aorta) Och då kan det bli lite stressigt för då står det ju oftast en
kirurgläkare jämte och stampar och liksom vill ha ett svar från någon och man kan
inte göra annat än att –vi väntar på att dom (EG) ska ringa nu så att eh, ah.”
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I 4: ”…(vid trafikolycka) läkaren vill ha svar så fort det bara går. Eh, och EG dröjer
lite med svaret. Man känner sig pressad och lite sådära av systemet att det går inte
snabbare än så men vi kan inte göra mer. Och det är inte deras (EG) fel heller. Så
det är inte systembrist utan det är så fort det går.”
I 3: ”Jag tycker inte heller det är roligt att ringa ner och man får liksom nästan, ja
men - dom (EG) hinner inte prata med dig nu, hejdå.”
I 5: ”Det enda är ju som är svårast det är när dom (EG) själva går på lunch. För då
är dom (EG) inte så många och dom har många sjukhus. Jaja, så då får man
kanske tjata . Att –ni har inte tittat på den här remissen, ni har inte prioriterat
den.”
Omvägar i kommunikationen
Tre av informanterna upplever en frustration och irritation över att inte kunna få tag i
en radiolog direkt när det behövs och de ringer till EG. Att när prioriteringen är svår
att förstå och det är bråttom och det inte finns tid att vänta så vill informanten kunna
komma i direkt kontakt med en radiolog och inte behöva prata med en sekreterare.
Mellansteget med en sekreterare gör att det går åt mycket tid och hade informanten
fått ändra på något så hade denne velat få tag på en radiolog direkt när det är riktigt
viktigt.
I 3: ”Jag blev mest förbannad... …jag tyckte att dom strulade nere med EG den
gången. Jag tyckte liksom det här är inte liksom koppla in mig det finns inte bara en
radiolog, koppla in mig till en annan radiolog som inte är insatt på fallet med som
jag kan få prata med. Så jag blev mest arg för att jag tyckte liksom att det är inte
proffsigt när det blir, stoppar upp så för det här skulle man ju köra fort och snabbt
och dom hade begärt att det här och det här och sen strulade det. Så att jag blev
förbannad.”
I 3:”Sen ringde jag till EG fick prata med en annan sköterska hon kopplade in mig
till en annan radiolog direkt så det där löste sig i alla fall sen. Men då hann jag bli
smått vansinnig emellan.”
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I 6: ”Det kanske är jättebråttom, man har inte riktigt den tiden. Och sen då när man
inte får, får prata med dom (EG) direkt utan med den här sekreteraren eh så det
går åt så mycket tid som inte skulle ha gjort om vi hade dom, alltså våra doktorer
här.”
I 2: ” (Om man fick ändra på något) Då hade jag velat kunna få tag på en radiolog
direkt. När det behövs. Inte för vartenda undersökning men när det liksom är på
riktigt viktigt.”

Röntgensjuksköterskans kompetenser och egenskaper
I denna kategori ingår fem subkategorier som beskriver hur RSS upplever de
kompetenser och egenskaper som är viktiga i arbetet med EG. Subkategorierna nedan
tar upp ökat ansvar, egna initiativ, självständiga beslut, arbetet med bilderna samt
jourkompetens.
Ökat ansvar
Alla informanter upplever att de tar ett ökat ansvar i arbetet med EG under jourtid i
jämförelse med arbetet på dagtid. RSS tar ett ökat ansvar för patienterna och de
bilder som tas när det inte finns någon annan att luta sig på. Informanterna beskriver
att det är bra och utvecklande att ta lite mer ansvar under jourtiden och poängterar
att den RSS som arbetar under jourtid måste vara mogen för det också. Det ökade
ansvaret kan även upplevas som jobbigt, oroande eller som en liten belastning men
samtidigt något som ingår i arbetet med EG.
I 1:” Jaa, liten belastning är det men inte särskilt farligt.”
I3: “Å det växer man ju av. För jag menar är jag här på dan, så finns det alltid nån
å fråga. Nån som kanske är bättre på det än jag är.”
I 6: “Det är inte alltid jättekul! Men eh, det är bra också! Asså att man får ta lite
mer ansvar å så, men det gäller ju att man är mogen för det också.”

25

I2: “Så man har ju ett större, ett större ansvar för både patienter och bilder på ett
annat vis kan man väl säga. När man inte har någon annan att luta sig på.”
I 2: “...det kan väl vara på plus-sidan då. Att jag känner att jag kan ta ett ännu
större ansvar för det jag gör och att jag känner mig säkrare på det jag gör.”
Egna initiativ
Fem informanter beskriver att de under jourtid tar många egna initiativ i arbetet med
EG. Arbetet under jourtid är mer självständigt än under dagtid vilket gör att RSS får
ha med sig ett eget tänk och lösa situationer genom att vara påhittig. I en
akutsituation är det viktigt att RSS kan ta egna initiativ och göra det bästa av
situationen. Det kan handla om att ta en muntlig ordination för att komma fram till
den bästa lösningen som situationen kräver.
I 5: “Du får ju ta mer egna initiativ och du har ingen å fråga på samma sätt som å
ha en fysisk person bredvid dig.”
I 6: Och sen nån gång har vi tagit en muntlig ordination på telefon eh..eller ja.. det
händer ju minst nån gång, när man jobbar natt, att man tar den muntliga
ordinationen istället å så får man bara köra helt enkelt, man får göra det bästa av
situationen. Det gäller att vara lite påhittig ibland.”
I4: “Lösa problem själv gör man, på ett bättre sätt. Eh det är just det där med att gå
utanför boxen lite mer.”
Självständiga beslut
Fem informanter upplever att arbetet med EG innebär att RSS behöver ta många
självständiga beslut under jourtid. Att arbeta med EG gör att RSS på ett sätt tvingas
till att bli mer självständiga och utvecklas i den riktningen. Informanterna upplever
också att de tar med sig detta på dagtid. En informant upplever att när RSS tar
självständiga beslut kan dessa även diskuteras med den kollega som finns på plats
där ett gemensamt beslut tas.

26

I 2: “..min upplevelse av mig själv är att jag är en bättre och mer självsäker
röntgensjuksköterska den senaste tiden...Det kan ju ha med det här att göra, att
man på nått vi blir lite tvingad att, att utvecklas i den riktningen. Och det kan jag ju
tycka att det, det är ju bara bra att man blir det. Man har inte råd att vara
någonting annat, man kan inte vela på nätterna, det går inte. Och det känns ju
skönt på dagtid också, för det är ju ingenting man släpper bara för att man går på
dagen utan man tar med sig det.”
I 2:”... vissa beslut tar man själv utan radiolog. Så att jag, jag upplever nog att vi, vi
har nog alla blivit ännu lite mer självständiga, under nattetid. Och det tar man ju
med sig på dagen också, förstås.”
I 3: “Jag bestämmer bara såhär gör jag. Jag kanske, jag pratar ju naturligtvis med
min kollega för vi är ju två stycken.”
Arbetet med bilderna
Fem informanter upplever att bildkvalitén på de bilder som skickas under jourtid till
EG varken är bättre eller sämre än bildkvalitén under dagtid. Fyra informanter
upplever att de är självsäkra vid bildtagningen och att de kan stå för sina bilder. Fasta
rutiner för hur bilderna ska tas hjälper till att ta bilder på rätt sätt samt hålla god
bildkvalité. Extra hjälp från EG behövs oftast inte vid bildtagningen. Några av
informanterna upplever dock att nya RSS kan behöva lite mer stöd att luta sig på.
Hälften av informanterna upplever att de är mer uppmärksamma när de ska bedöma
den bild som har tagits under jourtid. RSS vill försäkra sig om att bilderna räcker för
diagnostik samt undvika en komplettering. I och med arbetet med EG upplever RSS
att de förlorar kunskap då de inte kan diskutera bilderna tillsammans med en RPP
som de kan under dagtid.
I 2: “Men det upplever jag eeh, att det håller samma, samma kvalité som innan . Vi
arbetar ju i princip på samma sätt. Gör vi ju. Eeh, vi, radiologen har ju liksom
aldrig varit inblandad i våra undersökningar. Även när dom var här, det.. det har
ju vi skött tidigare också. Eeh så jag upplever inte att det är någon förändring i
kvalitén på bilder eller undersökningar.”
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I 3: “Bilderna är varken sämre eller bättre. Vi tar ju samma bilder nu som vi gjorde
innan.”
I 1: “Vi har ju ganska fasta rutiner för hur vi tar våra bilder vid vilka
frågeställningar å så där så att våra rutiner är så uppstakade att oftast behöver vi
ingen radiologs hjälp.”
I 2: För sen ibland så får man stå till svars, dagen efter då till exempel. Om det är
någon radiolog då som har tittat på bilderna och tycker att va fasen har du gjort
här?! Då är det ju skönt att man kan säga, jo men såhär va situationen och si och
såhär. Jag vet att jag inte…att.. även om jag hade tagit tre bilder till så hade det
bara varit extra strålning. Det hade nödvändigtvis inte blivit bättre än så.”
I 2: “lite nyare kollegor och sådär kanske skulle vilja ha lite mer att luta sig på.”
I 6: “så att det gäller att man är lite mer uppmärksam och tittar igenom bilderna
ordentligt. Man har med det man har med å det ser ut ungefär som man har tänkt
sig.”
I 2: ...dessutom så känner jag mig så pass eh eh självsäker i mig själv och vad jag
kan och vad jag vet att…jag kan bedöma det oftast själv.”
I 5: “Vi bedömer ju alltid bilder, även dagtid. Så där har det ju ingen skillnad för du
tittar ju på dina egna bilder och skickar patienten.”
I 5: “Det är ju tråkigt om alla läkarna ska sitta nån annanstans och titta på bilder
och man inte har nått samarbete för det finns inget samarbete i dag. Tyvärr. Mer
än jourtid. Men då sitter dom på ett ställe och vi på ett annat. Där är ju skillnaden i
jobbet. Och att man inte är med och diskuterar bilderna med nån. Det sitter du ju
inte å gör med extern granskare”
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Jourkompetens
Att arbeta jourtid beskrivs av informanterna som att nattpassen kan vara allt från det
lugnaste till det tuffaste. Vissa nätter får RSS arbeta jättemycket och vissa nätter är
lugnare. En informant beskriver att det kan vara svårt att slängas in på ett nattpass
som ny RSS då en ny RSS inte är medveten om vad RSS kan ställas inför. Det är
viktigt att RSS skaffar sig erfarenhet innan denne börjar arbeta jourtid. Några av
informanterna upplever att det är viktigt att våga ifrågasätta EG och ha ett eget tänk.
I 4: “det är det enda passet som verkligen kan skiljas mellan jord och himmel
liksom. Det kan va allt från det lugnaste du gjort tills det är nog det där med att..
det är det tuffaste liksom.”
I 6: “Så att man inte bara slängs in på ett nattpass och eh man inte är medveten om
vad man kan ställas inför.”
I 5: “Det är nog lättare för mig eftersom jag har jobbat så länge och ifrågasätter.
Faran är om nån som kanske inte jobbar natt efter ett år gör som dom säger. Man
måste ha ett eget tänk också, ett eget ansvar. Och det är det viktigaste.”
I 3: “Det är nog bra å ha lite erfarenhet det tror jag. Jag tror det å ha jobbat lite
mer jourer och nätter så.”

Diskussion
Metoddiskussion
Studien genomfördes utifrån en kvalitativ design. Denna metod ansågs som mest
lämplig utifrån studiens syfte som var att undersöka informanternas upplevelser i
arbetet med EG. När en studie syftar till att ta reda på en upplevelse eller erfarenhet
av ett fenomen använder forskaren sig av en induktiv design, det är då viktigt att
författarna inte har någon förförståelse eller teorier som de utgår ifrån (Henricson,
2012). Båda författarna har en mycket begränsad förförståelse om arbetet som RSS
utför under jourtid då det de endast har haft verksamhetsförlagd utbildning på
röntgenkliniker under dagtid. Den begränsade förförståelsen ökar validiteten i
studien (Henricson, 2012). Vid denna studie föll valet på semi-strukturerade
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intervjuer med öppna intervjufrågor och följdfrågor för att varje informant skulle
kunna utveckla sina svar och få prata fritt runt ett ämne. Metoden leder till
uttömmande svar med mycket innehåll och på så vis fick författarna en ordentlig
grund till den senare dataanalysen (Henricson, 2012). För att hitta informanter
skickades information ut till verksamhetscheferna på de aktuella sjukhusen som
vidarebefordrade detta till alla de anställda. På det sättet kunde de anställda själva ta
kontakt med författarna och detta minskade risken för eventuell känsla av tvång och
dessutom kunde konfidentialiteten behållas (Codex, 2010). Då ingen av författarna
genomfört en liknande studie med intervjuer tidigare valde författarna att genomföra
en testintervju för att samla lite erfarenhet och ta reda på om frågorna behövde
utvecklas. Vilket gjorde att författarna kunde utvärdera intervjufrågorna (bilaga 3)
och därigenom öka reliabiliteten i studien (Henricson, 2012). Intervjuerna med
informanterna utfördes på informanternas arbetsplats under arbetstid vilket
underlättade för informanterna som deltog. För att kunna sitta ostört bokades ett
rum i några av tillfällena och vid andra tillfällen letade informanten upp ett ledigt
rum i anslutning till kliniken. Detta fungerade bra för både informanterna och för
författarna som intervjuade. Intervjuerna spelades in med hjälp av röstmemo på två
mobiltelefoner för att minska risken för eventuella tekniska problem och öka
reliabiliteten (Henricson, 2012). Informanterna och författarna gjorde korta
testinspelningar innan intervjun sattes igång, också detta för att undvika eventuella
problem med ljudinspelningen. Alla informanterna var införstådda med att de
spelades in. Vid någon av intervjuerna kunde det märkas att inspelningen gjorde
både informanten och författarna något hämmade i början, men detta släppte efter
ett en kort stund. Vikten av öppna frågor och följdfrågor blev i ett sådant tillfälle
mycket påtagligt. Tack vare de öppna frågorna och de långa intervjuerna kunde alla
informanterna lättare komma in i intervjun och syftet samt tänka mindre på själva
inspelningen. Ingen av frågorna som ställdes hade skickas ut i förväg. Endast en kort
information om vilka ämnen som skulle beröras skickades ut för att informanterna
skulle kunna förbereda sig på vad intervjun skulle handla om utan att för den sakens
skull komma med färdiga svar. Det skapade en större möjlighet till spontana och
ärliga svar. Risken finns att de sex informanter som har tackat ja till att delta i denna
studie kan vara mer öppna och positiva till att delta i nya saker och därigenom kan
informanternas bild av EG vara mer positiv än andra RSS som inte deltagit i denna
studie.
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Under en av intervjuerna kom en av verksamhetscheferna av misstag in i rummet.
Händelsen togs upp direkt under intervjun och godkändes av informanten som inte
ansåg att det var ett problem. Verksamhetschefen var dessutom sedan tidigare
informerad om konfidentialiteten för studien. Efter varje intervju gav författarna
varandra konstruktiv kritik för att kunna utveckla intervjutekniken inför varje ny
intervju.
Det inspelade materialet höll god kvalité och det fanns inga svårigheter att höra vad
som sades, detta underlättade vid transkriberingen och gjorde att missförstånd kunde
undvikas. När alla intervjuerna var transkriberade fick var och en av informanterna
ta del av sin transkriberade text för att kunna komma med synpunkter på texten, s.k
member checking. Member checking ökar validiteten då eventuella missförstånd
eller sådant som informanten inte önskar ha med kan sållas bort (Lundvall, Dahlgren
& Wirell, 2013). Ingen av informanterna önskade att göra några ändringar vilket talar
för väl genomförda intervjuer med hög validitet (Henricson, 2012). Båda författarna
läste sedan igenom alla de transkriberade texterna flera gånger för att göra sig en så
korrekt bild som möjligt av materialet inför dataanalysen.
I kvalitativa intervjuer kan det vara svårt för vissa informanter att verbalisera en
upplevelse vid en intervju (Lundvall, Dahlgren & Wirell, 2013). Därför anser
författarna att om en vidare studie ska göras inom detta område kan intervjuerna
kompletteras med observationer av RSS arbete med EG under jourtid för att fånga
RSS upplevelser på ett tydligare sätt.

Resultatdiskussion
Teleradiologi – tekniska aspekter
Detta är den första studien i Sverige som beskriver RSS upplevelse av att arbeta med
EG. Ogasawara, Endoh och Sakurai (2001) genomförde en enkätstudie där 1275
japanska RSS fick beskriva vad de tänker kring införandet av teleradiologi i Japan.
Resultatet i enkätstudien visade att 60% av deltagarna i studien förväntade sig att
teleradiologi skulle användas vid tolkning av svåra patientfall och 30% vid tolkning av
akuta patientfall. 50% av deltagarna ansåg att arbetet med teleradiologi borde
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hanteras av RSS. 37 % av deltagarna ansåg att det skulle bli problem med
hanteringen av systemet inom den egna kliniken samt mellan de olika klinikerna.
Författarnas resultat visar på att det finns ett behov av ett smidigare system, t.ex där
RSS kan se om de har skickat bilderna till EG eller inte. Det kan också utforskas om
det finns andra lösningar när nätverksuppkopplingen bryts då det upplevs osmidigt
med metoden att faxa. Idag är det en fördel att det finns tekniker på plats under
dagtid hos EG som kan lösa de problem som uppstår med tekniken. Det kvarstår dock
att EG inte kan skicka svar eller motta bilder under ett tekniskt avbrott. Detta får
stora konsekvenser speciellt under jourtid och vid akuta situationer.
Externa granskare jämfört med radiolog på plats
I en studie av Ranschaert och Barneveld Binkhuysen (2011) gjordes en webbaserad
enkät riktad mot radiologer för att få en översikt om deras åsikter och framtidstankar
angående användning av teleradiologi i Europa. 368 radiologer deltog i enkäten som
visade att de största nackdelarna med teleradiologi ansågs vara den minskade
insikten i patientens tidigare historia (69%) och den limiterade kommunikationen
med remittenter (68%). För att upprätthålla god vård och ordinera rätt undersökning
är det en fördel att radiologen kan se patienten. RSS som utför undersökningen
måste kunna lita på att ordinationen är korrekt samtidigt som denne också har ett
ansvar gällande berättigande och stråldos. Detta är ett samarbete mellan radiolog och
RSS som till viss del visar sig gå förlorat. Författarnas resultat visar på att
kunskapsutbytet mellan radiolog och RSS minskar och att inte ha RPP leder till
obesvarade frågor. Vid vissa ordinationer dyker det upp protokoll som inte tidigare
körts och RSS upplever en osäkerhet angående hur bra undersökningen blir i
slutändan. I framtiden är det önskvärt med en RPP eller en närmare och mera direkt
telefonkontakt till radiolog hos EG. Detta för att lättare och snabbare kunna ställa de
frågor som dyker upp och som ofta behöver besvaras snabbt. Frågan för framtiden är
också om det kan anses rimligt att RSS ska tvingas bygga nya protokoll då det
handlar om stråldos och patientsäkerhet. Det kan också tänkas att vidareutbildning
av fler RSS på jourtid kan komma att behövas för att upprätthålla en trygg
arbetsmiljö och god vård.
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Kommunikation kan ske på flera olika sätt genom både kroppsspråk och tal och
används främst för att stärka relationer och för att komma överens (Dimbley &
Burton, 2001).
RSS behöver kommunicera mellan varandra när utmaningar i arbetet dyker upp. Det
finns en önskan bland RSS att kunna hitta produktiva sätt att kommunicera med
läkare, kollegor och radiologer som använder teleradiologi. I RSS profession sker idag
en snabb utveckling i den digitala världen när det gäller nya kommunikationsvägar
och informationssystem. RSS måste hålla sig uppdaterad på ny information och
kunna ta till sig den och sätta den i praktik. Att utvecklas och lära sig nya system är
ett arbete som aldrig upphör hos RSS (Hillergård, 2013).
I detta ingår inte bara den digitala kommunikationen, studien visar på att i arbetet
med EG sätts också kommunikationen mellan de olika professionerna (ex. RSS till
sekreterare hos EG) på prov. Språkbarriärer och kunskapsbarriärer kan stå i vägen
och det är viktigt att RSS klarar att både göra sig förstådd och att RSS förstår den
person som RSS pratar med. Kommunikationen förs över telefon och genom det
försvinner viktiga aspekter som kroppsspråk och mimik. Det är då av yttersta vikt att
RSS klarar att göra sig förstådd för att undvika missförstånd. Missförstånd som i sin
tur kan leda till fördröjd väntetid för patienter och läkare på plats eller till felaktiga
ordinationer och därmed en risk för patienterna. I RSS yrkesetiska kod (Örnberg &
Eklund, 2008) ingår det i mötet med vårdtagaren att skydda individen från obehag
och smärta, en onödig väntetid kan utöka lidandet, därför är det viktigt att alltid
sträva efter en så god kommunikation som möjligt. Ett problem som RSS i studien
upplevde var att mötas av en norsk eller dansktalande person i telefon, även att prata
med en sekreterare som inte var införstådd med betydelsen av GFR, upplevdes som
en svårighet. Det kan tänkas att de sekreterare som arbetar vid EG ska erhålla en
vidareutbildning eller kurs för att vara uppdaterade med den grundläggande
kunskapen som krävs i kommunikationen med RSS på de sjukhus som använder sig
av EG.
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Röntgensjuksköterskans kompetenser och egenskaper
Enligt en studie av Andersson et al. (2008) har efterfrågan på hög kompetens ökat
inom den kliniska radiologin och det ställer krav på RSS kompetenser och
färdigheter. Studien belyser hur RSS har blivit mer självständig och tar ett ökat
ansvar gentemot patienten samtidigt som denne hanterar den tekniska utrustningen.
I en annan studie av Field & Snaith (2012) beskrivs hur en blandning av färdigheter
(skill mix) påverkar individen och kliniken. När RSS får utvecklas i sin roll kan både
RSS och klinik dra nytta av att RSS skaffar sig en utökad kunskap. Studiens slutsats
visar att utveckling av RSS roll är en nytta för både RSS och kliniken men att en del
kan uppleva en viss oro inför en eventuell minskad professionell identitetskänsla.
Trots oron finns det många fördelar för RSS som önskar en professionell utmaning
och vill utveckla ett nytt karriärfokus samt för kliniken som har den anställda RSS
hos sig. Författarnas resultat visar att RSS tvingas ta ett ökat ansvar, fler egna
initiativ och egna beslut i en högre grad under jourtid än under dagtid, speciellt vad
det gäller omvårdnaden av patienten och genomförandet av undersökningen. I
arbetet som RSS ställs det hela tiden nya krav på självständighet, utveckling och
professionellt ansvar. RSS har också ett moraliskt ansvar när beslut ska fattas samt i
de bedömningar som ska göras (Örnberg & Andersson, 2012). För att kunna utföra
arbetet under jourtid på bästa sätt krävs därför ett eget tänk hos RSS och mod att ta
egna beslut utefter vad situationen kräver. EG finns som ett stöd via telefon, men på
plats behöver RSS kunna arbeta självständigt. I akuta situationer kan detta bli en stor
utmaning. Är det rimligt att ställa kravet på RSS att de ska tvingas genomföra
undersökningar under jourtid som de inte anses vara kompetenta till under dagtid?
En lösning skulle kunna vara att de RSS som arbetar under jourtid erbjuds en
vidareutbildning som förbereder dem för arbete under jourtid. Att utöka RSS
kompetenser skulle leda till en större trygghet för RSS, EG och patienterna.
Framtida studier
Enligt en rapport av Krupinski (2014) dras slutsatsen att fördelarna med teleradiologi
överväger de potentiella nackdelarna. I takt med att tekniken utvecklas behövs det
också göras vidare forskning. De flesta av informanterna i den föreliggande studie
tror att EG och teleradiologi kommer att öka i framtiden, vilket styrks av Krupinskis
rapport. Vidare forskning behövs inte bara avseende av de tekniska aspekterna utan
också

hur

teleradiologi

påverkar

omvårdnaden
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av

patienterna

samt

patientsäkerheten. Detta är den första studien i Sverige som belyser RSS upplevelse
av att arbeta med EG och fler studier inom detta område anser författarna som
nödvändigt och intressant, t.ex att undersöka RSS utökade kompetenser och
arbetssätt i arbetet med EG under jourtid.

Slutsatser
Informanterna upplever att det tar längre tid att kommunicera med externa
granskare (EG) i jämförelse med att ha en radiolog på plats (RPP) som kan ge svar
direkt när röntgensjuksköterskan (RSS) är i behov av vägledning och snabba svar. I
kommunikationen upplevs det också finnas språkbarriärer samt bristande kunskap,
speciellt hos de sekreterare som tar emot samtal hos EG. Detta leder till frustration
och blir ofta ett hinder i akuta situationer då RSS vill prata med en radiolog direkt.
Under jourtid upplever RSS att denne får ta ett ökat ansvar samtidigt som förmågan
att ta egna initiativ och beslut måste finnas. RSS upplever att bildkvalitén på de bilder
som skickas förändras inte i arbetet med EG. Informanterna upplevde i helhet att
arbetet med EG fungerar bra och tillfredsställande under förutsättningarna att
tekniken fungerar som den ska samtidigt som arbetsflödet inte ökar för mycket.
Då det inte finns några tidigare studier i ämnet föreslår författarna vidare forskning
på området. Arbetet med EG ökar och kommer att introduceras på fler sjukhus i
Sverige i framtiden. Författarna hoppas att studien kan belysa RSS arbete med EG
och vara till hjälp inför vidare forskning samt ett stöd till de kliniker och RSS som
idag har samarbete med EG.
Efter avslutad studie önskar författarna att dela med sig av insamlad information och
kunskap till de kliniker som har medverkat eller efterfrågat studien, de kliniker som
idag använder sig av EG samt de företag som arbetar med EG lokalt eller
gränsöverskridande.
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Bilagor
Bilaga 1: Etisk egengranskning
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Bilaga 2: Information och samtycke till informanter
Vill du delta i en studie om Röntgensjuksköterskans upplevelse att arbeta med externa
granskare?
Syftet med studien är att utforska röntgensjuksköterskors upplevelse av att arbeta med externa
granskare och är ett examensarbete på kandidatnivå i utbildningen för Röntgensjuksköterska
vid Hälsohögskolan i Jönköping.
Studien kommer att pågå mellan februari till juni 2017. Intervjuerna kommer att ske i en lugn
miljö på sjukhuset under din arbetstid, tidpunkt bestämmer vi tillsammans. Intervjun kommer
att spelas in för att sedan transkriberas. Vid studiens slut kommer ett resultat presenteras för
er.
Den information som du lämnar till oss kommer att behandlas på ett säkert sätt och förvaras
så att inga obehöriga får ta del av informationen. Materialet kommer att behandlas enligt
konfidentialitetskravet, detta innebär att inget av materialet kommer att kunna härledas till dig
som person. Det inspelade materialet kommer att sparas fram tills det att dataanalysen är
färdig. Det skrivna och avidentifierade materialet kommer att behållas.
Vi önskar att du är legitimerad röntgensjuksköterska med minst två års yrkeserfarenhet samt
minst ett år erfarenhet av att arbeta med externa granskare.
Deltagande i studien är frivilligt och du kan närsomhelst utan vidare motivering avbryta
studien.
Jag har tagit del av ovanstående information och ger härmed mitt samtycke att delta i denna
studie

____________________________
Namn

____________________________
Ort och datum

Kontaktuppgifter:
Cecilia Baltsén
bace1487@student.ju.se
070-6442541

Elin Wiberg
wiel14rs@student.ju.se
070-7332951
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Bilaga 3: Intervjuguide
Kan du beskriva en typisk kväll och natt där du arbetar med externa granskare
Vad är din upplevelse av att arbeta tillsammans med externa granskare?
Vad upplever du är mest krävande i arbetet med externa granskare?
Hur upplever du att det är att inte ha en radiolog på plats?
Upplever du att ditt ansvar förändras när det inte finns en radiolog på plats?
Vilka är de två till tre största skillnaderna mellan att ha en radiolog på plats och att arbeta med
externa granskare?
Hur upplever du bildkvalitén på de bilder som skickas i och med arbetet med de externa
granskarna?
Hur upplever du ditt eget arbete med bilderna och bedömning av dess kvalité?
Hur upplever du att tekniken fungerar?
Hur upplever du att kommunikationen är med de externa granskarna?
Hur upplever du att arbetsbelastningen förändrats i och med arbetet med de externa
granskarna?
Om du fick ändra på något i arbetet med de externa granskarna, vad skulle du ändra på?
Hur tror du att arbetet med externa granskare ser ut i framtiden?
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