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Sammanfattning 

 

Syfte: Att ur ett intensivvårds- och röntgensjuksköterskeperspektiv beskriva och jämföra 

upplevelser och erfarenheter av att utföra CT-hjärna på en neurointensivvårdsavdelning. 

Metod: En deskriptiv intervjustudie med kvalitativ design användes, där åtta sjuksköterskor 

inom professionerna röntgen- och intensivvård deltog. Resultat: 

Intensivvårdssjuksköterskorna såg fram emot att apparaten skulle börja användas på 

avdelningen, medan röntgensjuksköterskorna upplevde en frustration över att för lite tid och 

resurser avsatts för att kunna utföra undersökningen på avdelningen på ett bra sätt.  

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde en tidsbesparing att kunna utföra undersökningen på 

avdelningen medan röntgensjuksköterskornas uppfattning var att man hann undersöka färre 

patienter totalt under samma tid. Resultatet visar också att sjuksköterskorna i båda grupperna 

är medvetna om riskerna med intrahospitala transporter och anser möjligheterna att utföra CT-

hjärna på avdelningen som fördelaktigt för patienten ur säkerhetssynpunkt. Slutsats: 

Noggrann planering, väl utarbetade rutiner och involvering av berörd personal är nödvändiga 

åtgärder för att skapa förutsättningar för ett gott arbetsklimat mellan arbetsgrupper. God 

kommunikation och förståelse för varandras ansvarsområden är förutsättningar för en trygg 

arbetsmiljö vilket i förlängningen ger en god och säker vård för patienten.   

Sökord: Mobil CT, intrahospitala transporter, neurointensivvård, sjuksköterska, 

röntgensjuksköterska, erfarenhet. 

 



 

Abstract 

 

Objective: From an intensive care and radiology nursing perspective describe and compare 

the experiences of performing CT brain on a neurological intensive care unit. Method: A 

descriptive qualitative interview, in which eight nurses in the professions radiology and 

critical care participated. Results: Intensive care nurses were looking forward to when the 

unit would start to be used in the department, while radiology nurses experienced a frustration 

that not enough time and resources were allocated to carry out the examination in the 

department in a good way. Intensive care nurses experienced a time save to perform the 

examination in the department while the radiology nurses felt that they had time to examine 

fewer patients in total during the same time. The results also show that nurses in both groups 

are well aware of the risks intrahospital transport constitute and consider the possibility to 

perform CT brain in the ICU as very beneficial for the patient safety. Conclusion: Careful 

planning, well-developed procedures and the involvement of the personnel are necessary steps 

to create conditions for a good working atmosphere between the teams.  Good communication 

and understanding of each other’s responsibilities are prerequisites for a safe working 

environment which ultimately provides a good and safe care for the patient. 

Keywords: Mobile CT, intrahospital transport, neuro-intensive care, nurse, radiographer, 

experience. 
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BAKGRUND 

 

Datortomografi av hjärnan 

 

Datortomografi är en teknik som utvecklades under tidigt sjuttiotal. Metoden utvecklades för 

att ta bilder av hjärnan. Den första kliniska datortomografen installerades 1971 på Atkinson 

Morley Hospital i Wimbledon i England  (Chestnut, 1994). Idag är tekniken mer avancerad 

och utvecklad och används numera för att avbilda nästan alla kroppens organ (Karolinska 

Universitetssjukhuset). Benämningen datortomografi har sitt ursprung i att man använder 

datorberäkningar för att rekonstruera skiktbilder, tomogram, från röntgenprojektioner. På 

engelska är namnet computed tomography, vilket ligger bakom den internationellt använda 

förkortningen CT. Vid datortomografi undersöks tvärsnitt av kroppen i tunna skivor, som 

sedan analyseras var för sig och därför ger bildinformation i tre dimensioner (Holm, 1984). 

Undersökningen kallas ibland även för DT-undersökning. I fortsättningen kommer 

benämningen CT att användas. Allan M Cormack och Godfrey N Hounsfield delade 1979 på 

Nobelpriset i medicin och fysik för arbetet med tekniken bakom datortomografen 

(Chestnut,1994).   

 

En datortomograf är en röntgenapparat som består av ett röntgenrör, där röntgenstrålar alstras, 

en generator, som förser röret med ström och spänning, och ett stativ, som bär upp röntgenrör 

och detektorer (Nationalencyklopedin, 1995). Öppningen i en datortomograf kallas för gantry. 

Gantryt är omsluten av röntgenrör och detektorer. Vid undersökning med en datortomograf 

ligger patienten på ett smalt bord, som skjuts in i gantryt. Datortomografen samlar 

informationen från det bestrålade området genom att röntgenrör och detektorer roterar runt 

patienten samtidigt som patienbordet förflyttar patienten. CT har en rekonstruktionsmetod 

som möjliggör framställning av bilder i tre olika plan och på så vis fås en mer detaljerad 

bildinformation. För den som använder utrustningen är det av största vikt att ha god kunskap 

om datortomografens handhavande och dess prestanda för att i möjligaste mån optimera 

undersökningsresultatet. Viktiga komponenter i denna optimering är bland annat noggrann 

positionering av patienten, anpassning av undersökningsplan och teknikfaktorer (Svensk 

Förening för Neuro Radiologi [SFNR], 2007). För att uppnå gott undersökningsresultat måste 

patienten ligga stilla under hela undersökningen. Vid undersökning av barn skall rutiner för 
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sedering utarbetas i samråd med anestesiolog och det är av allra största vikt att barnets huvud 

placeras rakt i gantryt. Om patienten ligger snett kan bedömningen av eventuella asymmetrier 

mellan de två storhjärnshemisfärerna helt omöjliggöras (SFNR, 2007). 

 

Mobil datortomograf 

CereTom, är en typ av transportabel CT. Den väger 362 kg är 73 cm bred, 134 cm lång och 

153 cm hög. CereTom är manövrerbar med både hjul och, så kallade, larvfötter och kan därför 

lätt förflyttas mellan avdelningarna på ett sjukhus. Detta möjliggör undersökning av hjärnan 

på en vårdavdelning och därmed minimeras behovet av transport av instabila patienter (Frost, 

Stenkaer, Kellenberger & Ehlers, 2011). CereTom neuro är en trådlös med tillhörande laptop, 

portabel 8 slice scanner. Bildtagning kan göras steg för steg eller med kontinuerlig 

bildtagning. Den möjliggör även avancerade undersökningar av hjärnan såsom CT-Angio 

(kärlröntgen med CT), CT-perfusion med mera. Gantryt är 32 cm i diameter och är försedd 

med speciella blygardiner för att minska/eliminera strålningen för personer som befinner sig i 

undersökningsrummet (Neurologica, 2007). Behoven av en intraoperativ bildåtergivning, som 

väl avvägde de konkurrerande behoven av kostnadseffektivitet, flexibilitet och kraftfull 

bildbehandling, ledde till utvecklingen av en Tomoscan mobil, som är en annan typ av 

transportabel CT. Den är eldriven, monterad på hjul och anpassad för hisstransporter. Dessa 

funktioner tillåter att en CT undersökning kan utföras på en patient under förutsättning att 

patienten vilar på en röntgengenomsläpplig yta och passar/ryms i gantryt. Detta möjliggör att 

en CT undersökning kan utföras både på en operationssal och på en intensivvårdsavdelning 

(Butler, Zervas & Piaggio, 1998).  

 

Strålskydds- och säkerhetsaspekter 

Röntgenstrålning är en typ av joniserande elektromagnetisk strålning, som har stor förmåga 

att tränga igenom materia. All röntgenstrålning uppkommer genom uppbromsning av 

elektroner, som accelereras i vakuum och ger upphov till ett helt spektrum av 

röntgenstrålning. Dess genomträngningsförmåga beror enbart på den spänning som använts, 

medan strålmängden även beror på det antal elektroner som deltagit i processen (Holm, 1984). 

Det är sedan länge känt att joniserande strålning kan framkalla cancer. En grundläggande 
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strålskyddsprincip är att alla stråldoser skall hållas så låga som är praktiskt möjligt. Det gäller 

därför att begränsa såväl undersökningsfrekvens som stråldos per undersökning (Boijsen & 

Gustafsson, 1984). På den mobila datortomografen finns strålskyddsskärmar monterade på 

gantryts fram- och baksida. Strålskyddsskärmarna ska användas när patienten undersöks 

(Neurologica, 2007). Används dessa på ett korrekt vis kan personal befinna sig i 

undersökningsrummet utan strålskyddsförkläde, under förutsättning att de befinner sig på mer 

än tre meter från patientens huvud. Om skärmarna inte kan slutas kring patienten på ett 

optimalt sätt ska all personal som befinner sig i rummet bära strålskyddsförkläde enligt 

gällande lokala strålskyddsinstruktioner. Den använda apparaturen måste regelbundet 

kontrolleras så att inte onödigt höga doser ges till patienter och personal. Även perfekt 

inställda apparater kan dock ge onödigt höga stråldoser om de hanteras av okunnig personal. 

En mängd faktorer som påverkar patientstråldosen är direkt påverkbara vid undersökningen, 

varför endast särskilt utbildad personal får utföra dessa (Boijsen & Gustafsson, 1984). 

 

Komplikationsrisker för intensivvårdspatienter vid intrahospitala transporter 

 

Den säkraste platsen för kritiskt sjuka patienter är på en intensivvårdsavdelning. Där finns 

vårdpersonal och apparatur för att försäkra den sjuka patienten en god och säker vård 

(Waydhas, 1999). Patienter som finns på intensivvårdsavdelningar är kritiskt sjuka 

(cirkulatoriskt instabila, komatösa, intuberade och hyperventilerade) och i många fall är det 

inte önskvärt att transportera dessa patienter (Butler et al., 1998). Det finns dock situationer 

när patienten måste lämna den säkra miljön för transport till exempelvis operation eller 

röntgen. Den intrahospitala transporten innebär stora risker för patienten (Waydhas, 1999). I 

en studie jämfördes CT på avdelning med CT på röntgen och resultatet visar bland annat att 

medicinska eller tekniska komplikationer förekom i 20-25 % av fallen med transport till 

röntgen medan komplikationer endast förekom i 4,3 % då man utförde undersökning på 

avdelning (Gunnarsson et al. 2000). Försämringar av patientens vitala funktioner som till 

exempel förändringar i hjärtfrekvens, arteriell hypotension eller hypertension samt ökat 

intrakraniellt tryck kan uppkomma i upp till 70% av alla intrahospitala transporter (Rumboldt, 

Huda & All, 2009). Även små förändringar i samband med transporten kan bli ödesdigert för 

patienten och orsaka sekundära skador och försämra prognosen (Frost, Stenkaer, Kellenberger 

& Ehlers, 2011). Hälften av komplikationerna kan relateras till försämrat tillstånd hos 
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patienten och andra hälften som tekniskt relaterade monitorerings- och ventilatorproblem 

(Peace et al, 2010).  

Neurokirurgisk intensivvård har under de senaste decennierna utvecklats till, dels en allmän 

intensivvårdsdel, där syftet är att övervaka och behandla vitalparametrar som cirkulation, 

respiration och metabolism, dels den speciella neurokirurgiska intensivvården, som är inriktad 

på att förebygga eller minimera sekundär cerebral ischemi som uppstår på grund av störningar 

i den intrakraniella dynamiken såsom intrakraniellt tryck (ICP), cerebralt flodflöde (CBF) och 

cerebral metabolism. För att uppnå optimalt behandlingsresultat och förebygga undvikbara 

komplikationer är det viktigt att organisera snabba och välfungerande vårdkedjor för 

neurokirurgiska fall (SFNR, 2007).  Inom neurointensivvården är de flesta patienter 

respiratorbundna och kopplade till avancerad övervakningsutrustning. Transport av 

neurokirurgiska intensivvårdspatienter är resurskrävande, komplicerat och riskfyllt (Frost et 

al, 2011).  

 

Intensivvårdssjuksköterskans arbetsmiljö vid transport av patient till röntgen för 

undersökning av hjärnan med CT 

 

Varje dag transporteras ett flertal intensivvårdspatienter till olika undersökningar. 

Datortomografi av hjärnan är den viktigaste diagnostiska undersökningen inom 

neurokirurgisk intensivvård. Det är intensivvårdssjuksköterskans uppgift att ansvara för 

övervakningen av vitala parametrar och omvårdnaden av patienten under transporten och 

undersökningen. För att kunna åtgärda förändringar som är skadliga för patienten har hon/han 

läkemedel och infusionsvätskor med sig i beredskap. Att transportera svårt sjuka patienter är 

ett stort stressmoment för de sjuksköterskor som måste lämna det säkra miljön på 

intensivvårdsavdelningen (Day, 2010). När vi utsätts för påfrestningar och utmaningar som vi 

upplever som svåra att bemästra utlöses psykosomatiska reaktioner i kroppen. I arbetslivet 

präglas intensiteten i våra stressupplevelser av bland annat förutsättningarna att själv kunna 

påverka och kontrollera arbetet (Rubenowitz, 2004). Intensivvårdssjuksköterskorna kände en 

stor trygghet när det blev möjligt att utföra datortomografisk undersökning på avdelningen så 

att man slapp gå iväg. Proceduren kring undersökningen gick fortare och det kändes som en 

stor fördel att kunna stanna på avdelningen där all medicinsk utrustning fanns tillgänglig och 

där de hade stöd av kollegor och doktorer (Dahl, Nyberg & Edell-Gustavsson, 2003). En 

studie visade att man fann en tidsvinst med att använda mobil CT och att arbetsbelastningen 
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för neurointensivvårdspersonalen minskade (Gunnarsson et al. 2000). 

 

Röntgensjuksköterskans arbetsmiljö vid undersökning av hjärnan med CT 

 

Enligt sin yrkesetiska kod (Svensk förening för röntgensjuksköterskor [SFR], 2008), har 

röntgensjuksköterskan ansvaret för patientens omvårdnad på röntgenavdelningen under 

röntgenundersökningen, säkerheten kring att strålskyddsinstruktioner följs enligt gällande 

rekommendationer och bär ansvaret för att utlösa strålkälla. Röntgensjuksköterskan är en 

auktoritet inom sitt kunskapsområde vilket bland annat innebär ansvar för att minimera 

stråldoser vid undersökningar och behandlingar (SFR, 2008). Internationella 

strålskyddskommissionen har angett tre grundläggande strålskyddsprinciper som är av central 

betydelse vid röntgenundersökningar; berättigande, optimering och dosbegränsning (SSI, 

2002). Inom dessa grundläggande strålskyddsprinciper har röntgensjuksköterskan en central 

roll och har kunskap om vad som krävs för att kunna utföra undersökningar och behandlingar 

på ett tillfredsställande sätt ur strålskyddssynpunkt. Vid undersökningar och behandlingar 

använder röntgensjuksköterskan lämpliga dosreducerande åtgärder och beaktar särskilda 

åtgärder vid undersökning av barn och gravida samt vid doskrävande procedurer såsom 

datortomografi (SFR, 2008). Röntgensjuksköterskans normala arbetsplats är på en 

röntgenavdelning med välavgränsade och för röntgenstrålning anpassade lokaler. En CT på en 

röntgenavdelning är stationär med en tillhörande bordskiva. Patienten måste förflyttas till 

bordsskivan för att kunna undersökas. Vid undersökning av en respiratorbunden 

neurointensivvårdspatient ställs krav på att all medföljande utrustning och apparatur följer 

patienten så smidigt som möjligt vid överflyttning från säng till röntgenbord, så att risken för 

eventuella förändringar i patientens status och att risken för komplikationer minimeras. Detta 

ställer stora krav på gott samarbete och kommunikation mellan röntgen- och 

intensivvårdspersonal för att uppnå en så god och säker vård för patienten som möjligt. 

 

Samarbete och kommunikation vid införande av nya rutiner 

 

Den högteknologiska utvecklingen går framåt med stormsteg och författarna (AH & MW) har 

erfarenheter av att högteknologisk apparatur även inom sjukvården har ökat. Det senaste 
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decenniet har inneburit stora förändringar bland annat inom neuroradiologin och 

neurointensivvården. Det pågår en allmän utveckling, både i Sverige och internationellt, mot 

ett ökat samarbete mellan olika specialiteter för att skapa en mer funktionellt integrerad vård 

(SFNR, 1994). Enligt Kirkevold (2008) menar omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson att, för 

att omvårdnad ska kunna betraktas som vårdande, krävs det att de professionella vårdarna inte 

enbart utför tekniska procedurer, utan baserar omvårdnadsutövningen på ett helhetsperspektiv 

som främjar patientens totala hälsa. 

Det har installerats en mobil datortomograf vid en neurointensivvårdavdelning, maskinen ägs 

av vårdavdelningen och den har möjliggjort undersökning av hjärnan direkt på salen hos 

patienten. Transportbehovet har minskat och därmed också komplikationsriskerna för 

patienten. Detta har möjliggjort att intensivvårdsjuksköterskan kan stanna kvar på 

avdelningen med patienten. För röntgensjuksköterskans del har det inneburit att hon/han får 

lämna sin arbetsplats för att gå iväg till vårdavdelningen istället. Vid införande av nya rutiner, 

som i det här fallet berör personal inom olika verksamheter ställs krav på flexibilitet, 

samarbete och god kommunikation, för att optimera vården kring patienten.  

Samarbete är en process där man hela tiden förhandlar och omtolkar arbetssituationer, detta 

kräver ömsesidighet i arbetsrelationen. Det kan vara svårt att uppnå optimalt samarbete om 

det finns koordinationssvårigheter eller skillnad i normer och vardagspraktik. Organisatoriska 

förutsättningar och lokal arbetskultur styr hur samarbete bedrivs och kan utvecklas eller 

fördjupas. Relationer mellan grupper och individer, och förmågan att kommunicera och 

samspela med andra, är ett annat perspektiv på samarbete (Dychawy Rosner, 2010). 

”För ett väl fungerande samarbete krävs en organisering där man delar makt. 

Samarbetspartners ska helst bli delaktiga i beslutsfattandet och ha kontroll över 

samarbetsprocesser. Det förutsätter att ledningen tar initiativ och legitimerar att 

andra får möjlighet att påverka beslutsfattande och inbjuder till samarbete” 

(Dychawy Rosner, 2010, s 212). 

Begreppet kommunikation betyder att göra något gemensamt, göra någon annan delaktig i, ha 

förbindelse med. Kommunikationen mellan människor har syftet att upprätta, underhålla och 

förändra relationer, medan relationen bestämmer hur kommunikationen sker (Eide & Eide, 

2007).  Det är viktigt med en dialog med andra aktörer samt flexibilitet i anpassning av den 

egna organisationens insatser vid utveckling av samarbetsprocesser (Dychawy Rosner, 2010). 
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Bra kommunikation innebär en kvalitetssäkring av arbetet och varje enskild yrkesutövare 

ansvarar för att bidra till skapandet av goda kommunikations- och samarbetsformer (Eide & 

Eide, 2007). Att tillsammans utveckla riktlinjer som alla kan arbeta efter är viktigt för 

samarbetet mellan avdelningar eller organisationer. Sedan kan riktlinjerna användas för att 

utvärdera och vidareutveckla arbetet (Krug, 2008). God kommunikation och gott samarbete 

och att arbeta för att förebygga konflikter mellan sjukvårdspersonal är viktigt för att minska 

risken för utbrändhet (Embriaco, Papazian, Kentish-Barnes, Poshard & Azoulay, 2007). 

Uppmuntran till kommunikation och utbyte av erfarenhet mellan kollegor bör lyftas fram för 

att skapa en säker arbetsmiljö, detta leder till att personalen känner tillfredsställelse med sin 

arbetsprestation (Gustafsson, Wennerholm & Fridlund, 2010). 

 

Problemformulering 

 

Vid införandet av nya rutiner och arbetssätt, som i detta fall införandet av en mobil-CT på en 

neurointensivvårdsavdelning, ställs krav på samarbete och kommunikation mellan olika 

yrkesgrupper och enheter. Genom att belysa och jämföra sjuksköterskors erfarenheter och 

upplevelser kring införandet av den nya rutinen vad gäller arbetsmiljö, säkerhet och trygghet 

skulle studiens resultat kunna leda till ett bättre samarbete, ökad förståelse för varandras 

arbetssätt samt trygg arbetsmiljö som i sin tur ger en god och säker vård för patienten. Genom 

att ta del av studiens resultat skulle implementeringen av nya rutiner inom sjukvården idag 

kunna genomföras på ett smidigt sätt där all personal tidigt i processen känner tillit och 

trygghet med det nya arbetssättet.  

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att ur ett intensivvårds- och röntgensjuksköterskeperspektiv beskriva 

och jämföra upplevelser och erfarenheter av att utföra CT-hjärna på en 

neurointensivvårdsavdelning.  

 

Hur har införandet av den nya rutinen med mobil CT påverkat sjuksköterskorna i deras 

dagliga arbete? Hur upplever sjuksköterskorna sin situation? Hur främjas gott samarbete och 
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förståelse mellan sjuksköterskorna på avdelningarna?  

METOD 

 

Design 

En deskriptiv intervjustudie med kvalitativ design har använts för att belysa syftet (Graneheim 

& Lundman, 2004, Kvale & Brinkmann, 2009, Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

Urval 

Åtta sjuksköterskor intervjuades, hälften var intensivvårdssjuksköterskor och hälften 

röntgensjuksköterskor. Inför intervjuerna, som genomfördes på förutbestämda datum, 

tillfrågades de sjuksköterskor som var i tjänst de dagarna om deltagande. Sjuksköterskorna 

tillfrågades av respektive avdelningschef tills det angivna antalet deltagare uppnåtts. Alla 

neurointensivvårdssjuksköterskor som tjänstgjorde de förutbestämda eftermiddagarna 

inkluderades i studien. Av de röntgensjuksköterskor som arbetade de förutbestämda datumen 

inkluderades de som hade utbildning i modaliteten. Alla sjuksköterskor som intervjuades hade 

varit med under införandeprocessen och arbetat med den mobila datortomografen under hela 

införandeåret. 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden var semistrukturerade intervjuer med intervjuguide. Frågorna i 

intervjuguiden (Bilaga 1), utarbetades av författarna för att ge en helhetsbild av 

sjuksköterskornas erfarenheter och upplevelser av användandet vid och efter införandet av 

mobila CT: n och för att få svar på forskningsfrågorna. Inledningsvis ställdes tre 

bakgrundsfrågor, som till exempel antal år i yrket. Varefter frågor som till exempel; ”Hur 

upplever du din arbetsmiljö vid undersökning med mobil CT-hjärna på 

neurointensivvårdsavdelningen?”, ”Vad är viktigt för ett gott samarbete mellan personalen på 

röntgen och neurointensivvårdsavdelningen?” samt ”Hur tror du det nya arbetssättet har 

påverkat röntgenpersonalens arbetssätt?” ställdes. Inga provintervjuer genomfördes. 

 

Tillvägagångssätt 

Efter godkänd projektplan och skriftligt tillstånd av klinikchefer, ställdes en förfrågan om 
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medverkan i en intervjustudie. Skriftlig förfrågan, enligt bilaga 2, distribuerades av respektive 

avdelningschef till de sjuksköterskor som var i tjänst de för intervjuerna förutbestämda 

datumen. Därefter kontaktades de sjuksköterskor som tackat ja till att deltaga i studien, för 

exakt tidsbokning av intervju. Intervjuerna spelades in med en diktafon av märket Olympus, 

och skedde i enskilt rum i anslutning till arbetsplatsen. Tidsåtgång per intervju beräknades till 

cirka 30 minuter. En av författarna intervjuade och den andra observerade och antecknade. 

Deltagarna erbjöds mineralvatten under intervjun. Intervjumaterialet avlyssnades och skrevs 

ut ordagrant i direkt anslutning till intervjun.  

 

Bearbetning och analys 

 Erhållet material har efter ordagrann transkribering bearbetats med innehållsanalys av 

induktiv ansats enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2008). De transkriberade texterna 

lästes igenom ett flertal gånger. Det som författarna (AH & MW) fann relevant för att 

beskriva och belysa syftet och frågeställningarna färgmarkerades, med överstrykningspenna, 

som en meningsenhet. Därefter kondenserades meningsenheterna, det vill säga de förkortades 

utan att kärnan i meningen gick förlorad. Syftet med detta var att göra texten mer hanterbar. 

De kondenserade meningsenheterna kodades och bildade olika områden/kategorier.  

 

Tabell 1. Exempel ur analysprocessen, från meningsenhet till subkategori 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori 

Ip*2: Otroligt trångt för 

de har såna här väggar 

som är fastskruvade i 

golvet, och som är 

jättesvåra att komma 

förbi … så det är trångt 

och bökigt. Annars så går 

det bra … för det är ofta 

tidspressen som är den 

stora stressfaktorn. 

 

Trångt och bökigt på 

grund av att de har 

väggar fastskruvade i 

golvet. 

Tidspressen är den stora 

stressfaktor.  

 

Trångt och bökigt. 

Tidspressen en 

stressfaktor. 

Faktorer som upplevs 

påverka arbetsmiljön. 

Ip*5: Apparaten väger 

380 kilo, och man knuffar 

på den själv, den har 

ingen motor och allt finlir 

Apparaten väger 380 kg, 

man knuffar på den själv. 

Den har ingen motor. 

Arbetsmiljön är inte 

Svårt at manövrera 

apparaten då det är trångt 

mellan sängarna. Om 

man hjälps åt och är 
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att ställa in den helt rakt 

… arbetsmiljön är ju inte 

optimal men det är precis 

att det går … om man 

bara är försiktig och är 

två stycken så tycker jag 

inte att det är så jättestort 

problem … ganska stora 

ytor men det är lite trångt 

att manövrera och liksom 

vrida runt den här 

apparaten för att 

positionera den … trångt 

mellan sängarna så man 

måste vara försiktig med 

IVA utrustningen … 

apparaten är ganska tung 

… bra ljus däruppe, bra 

luft och allting. 

optimal men om man är 

två och är försiktig går 

det bra. Trång att 

manövrera och vrida runt 

apparaten. Bra ljus och 

luft däruppe.  

försiktig går det bra. 

Bra ljus och luft. 

Ip*6: Ja, det är ganska 

trångt däruppe mellan 

sängar skärmar och sånt. 

Den är ganska tung att 

släpa runt på, i övrigt är 

det ganska bra. Det är för 

trångt vid huvudändan … 

skärmar mellan 

patienterna som är fast i 

golvet, vilket gör att man 

får krångla sig fram där, 

och ibland fastnar man på 

vägguttag … som går 

sönder. 

 

Trångt mellan sängar och 

skärmar. Tung att släpa 

runt på. Trångt vid 

huvudändan vilket gör att 

man ibland fastnar på 

vägguttag som går 

sönder. Annars ganska 

bra. 

Trångt. Tung att släpa på. 

Kan fastna på vägguttag. 

Annars ganska bra. 

*Ip=Intervjuperson 

 

Etiska överväganden 

 

De etiska riktlinjerna följdes i enlighet med Codex (2011), vilket bland annat innebar 

informerat samtycke till deltagande i studien. Frågorna utformades så att de inte kunde 

upplevas kränkande. Det fanns dock en risk att någon kunde bli illa berörd men då 

intervjupersonerna var införstådda med studiens syfte och såg att studien kunde leda till 

utveckling inom området skedde inte detta. Tillstånd för studie begärdes och följdes enligt 

studiehandledningen. De deltagande sjuksköterskorna informerades om att alla uppgifter, 
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bandinspelningar med mera, skulle behandlas konfidentiellt, alla bandinspelningar raderas och 

alla utskrifter av intervjumaterialet förstöras efter att studien var genomförd och arbetet 

godkänt. Därmed garanterades att intervjumaterialet inte skulle användas till vidare forskning 

eller hamna i orätta händer.  

RESULTAT  

 

För att besvara studiens frågeställningar och syfte har åtta subkategorier identifierats. Dessa 

har utifrån ämnesområde delats in i fyra kategorier. De fyra kategorierna är Upplevelser och 

erfarenheter av arbetsmiljön och säkerheten vid användandet av mobil CT; Upplevelser och 

erfarenheter av risker vid intrahospitala transporter och möjligheten att utföra undersökning 

med mobil CT på avdelning; Upplevelser och erfarenheter av samarbete och kommunikation 

och Upplevelser och erfarenheter vid införandet av nya rutiner. 

Kategorin Upplevelser och erfarenheter av arbetsmiljön och säkerheten vid användandet av 

mobil CT; Upplevelser och erfarenheter av risker vid intrahospitala transporter och 

möjligheten att utföra undersökning med mobil CT på avdelning och Upplevelser och 

erfarenheter vid införandet av nya rutiner svarar mot frågeställningarna Hur har införandet 

av den nya rutinen med mobil CT påverkat sjuksköterskorna i deras dagliga arbete? och Hur 

upplever sjuksköterskorna sin situation? Kategorin Upplevelser och erfarenheter av 

samarbete och kommunikation besvarar frågeställningen Hur främjas gott samarbete och 

förståelse mellan sjuksköterskorna på avdelningarna? 
 

Tabell 2. Översikt av kategorier och subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

Upplevelser och erfarenheter av arbetsmiljön 

och säkerheten vid användandet av mobil CT 

Faktorer som upplevs påverka arbetsmiljön.  

Faktorer som upplevs påverka säkerheten. 

Upplevelser och erfarenheter av risker vid 

intrahospitala transporter och möjligheten att 

utföra undersökning med mobil CT på 

avdelning 

Faktorer som påverkar patientsäkerheten. 

Faktorer som främjar sjuksköterskans 

upplevelse av trygghet i arbetet. 

Upplevelser och erfarenheter av samarbete 

och kommunikation 

Faktorer som främjar gott samarbete och 

kommunikation. 
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Kommunikationens utformning, 

Upplevelser och erfarenheter av införandet 

av ett nytt arbetssätt 

Faktorer som försvårade införandet. 

Faktorer som kan underlätta införande av nya 

rutiner. 

 

 

Upplevelser och erfarenheter av arbetsmiljön och säkerheten vid användandet av 

mobil CT 

 

Faktorer som upplevs påverka arbetsmiljön 

De intervjuade sjuksköterskorna inom båda grupperna menade att arbetsmiljön inte var 

optimal eftersom det upplevdes att det var trångt mellan sängar och skärmar. Eftersom 

apparaten är tung och kan vara svår att manövrera då det är mycket utrustning i vägen, finns 

risk att fastna i vägguttag och utrustning kopplat till patienten. Det upplevdes speciellt svårt 

att komma fram till en plats på fyrsalen. Röntgensjuksköterskorna upplevde sin arbetsmiljö på 

röntgen som bättre då lokalerna är anpassade på ett annat sätt.  Men den totala upplevelsen var 

ändå att om man hjälptes åt på vårdavdelningen så fungerade det bra. Informanterna ansåg 

också att den ljusa arbetsmiljön var bra, med bra luft.  

 

”Det är ganska stora ytor men det är lite trångt och manövrera och liksom vrida runt den här 

apparaten för att positionerna den. Men bara man är försiktig och är två så tycker jag inte att det 

är så jättestort problem och det går ju att flytta runt den och så. Det är ju inte optimalt men det är 

precis att det går”(Intervju 5). 

 

Röntgensjuksköterskorna upplevde tidspressen och ovanan med det nya arbetssättet som stora 

stressfaktorer då det framförallt i början var för lite tid avsatt för hinna utföra undersökningen 

på intensivvårdsavdelningen samtidigt som de visste att det fanns patienter från andra 

avdelningar som väntade på att bli undersökta på röntgenavdelningen. Man införde senare en 

avsatt tid för röntgenpersonalen att gå upp till vårdavdelningen för att utföra undersökningar 

detta ledde till att stressen minskade betydligt. Dessutom upplevdes det att det gavs för lite tid 

i början för upplärning och utbildning av hur apparaten fungerade. 

Intensivvårdssjuksköterskorna sparade mycket tid då patienten kunde undersökas på 
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avdelningen. De upplevde sin arbetsmiljö som bättre när möjligheten gavs att stanna med 

patienten på avdelningen. Båda grupperna hade förståelse för varandras arbetssituation vad 

gäller tidspress och stress i samband med undersökningen. Röntgensjuksköterskorna tyckte att 

det var roligt att komma upp till intensivvårdsavdelningen och träffa personalen där, det var 

en variation i det dagliga arbetet och de upplevde att de fick ett trevligt bemötande. 

 

”Det var svårt i början för det var för lite tid avsatt och alla var ovana i början” (Intervju 1). 

 

”Jag tycker att den har förbättrats sen vi fick den transportabla CT:n … vi tjänar tid också på att kunna göra de 

här undersökningarna” (Intervju 3). 

 

Faktorer som upplevs påverka säkerheten 

Vid fråga om säkerhet kring undersökningen var sjuksköterskorna i båda grupperna eniga om 

att det var viktigt att följa gällande strålskyddsföreskrifter. Intensivvårdssjuksköterskorna 

kände sig trygga med att apparaten användes på avdelningen eftersom de upplevde att de fått 

en bra strålskyddsutbildning inför driftstarten av den mobila CT:n. Röntgensjuksköterskorna 

kände ett stort ansvar för att säkerheten kring undersökningen efterföljdes för både personal 

och patient exempelvis genom att blyförhängena användes på ett korrekt sätt och att 

personalen befanns sig utanför angiven strålskyddsgräns. De var alla medvetna om att det var 

viktigt att patienten måste ligga helt stilla och vara sövd för att hålla ner stråldosen. Om 

patienten skulle vara vaken och orolig innebär det att bilder måste tas om och därmed ökar 

stråldosen. De upplevde dessutom att ett strukturerat handhavande av apparaten var viktigt för 

att undvika skada på patienter och personal. Båda grupperna var medvetna om att en korrekt 

positionering av patienten var viktigt för att bilderna ska bli så bra som möjligt för att kunna 

ställa rätt diagnos.  

 

”Fick en ganska bra utbildning i strålskydd innan det här sattes i drift och det kände man sig ganska lugn med” 

(Intervju 4). 

 

”Det är ju vårt ansvar, för personalen där uppe har ju inte samma utbildning i strålskydd och strålningsfysik. 

Det är ju vårt ansvar att skydda dem också” (Intervju 5).  

 

”Viktigt att göra saker i rätt ordning så att man inte ”halshugger” patienten”(Intervju 2). 
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Upplevelser och erfarenheter av risker vid intrahospitala transporter och 

möjligheten att utföra undersökning med mobil CT på avdelning 

 

Faktorer som påverkar patientsäkerheten 

Den största riskfaktorn för patienten är att bli transporterad mellan avdelningar, eftersom att 

utrustningen kopplad till patienten måste flyttas. Intensivvårdssjuksköterskorna var eniga om 

att det är mer patientsäkert att utföra röntgenundersökningen på avdelningen. De slipper 

koppla om patienten till transportrespirator och ge patienten mer sederande läkemedel. Man 

har kontroll på övervakningen och patientens vitala parametrar på ett helt annat sätt när man 

får stanna på avdelningen. 

 Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att patienten utsattes för stora komplikationsrisker i 

samband med transporten. Risken för incidenter med övervakningsutrustningen och 

infusionspumpar ökade. Några intensivvårdssjuksköterskor berättade att det har hänt att 

pumpar har fallit i golvet vid transporter. En tidigare riskfaktor som framkom var att sängarna 

inte var konstruerade på ett säkert sätt för användas vid undersökning med mobil CT. Då 

patienten flyttades upp på det extra huvudstödet riskerade sängen att välta om patienten var 

för tung. Detta åtgärdades med inköp av bättre sängar mer anpassade för ändamålet. 

Röntgensjuksköterskorna hade stor förståelse för den risk patienten utsattes för och för att 

intensivvårdssjuksköterskorna upplevde det som ett stressmoment att transportera svårt sjuka 

patienter till röntgenavdelningen.  

 

”Större trauma för patienten om man ska flytta, först ska man flytta över pumpar och koppla över till 

transportrespirator och kanske sedera extra och de tappar blodtrycket …”(Intervju 8).  

 

”… gå till röntgen flera gånger om dygnet, med varje patient… det innebär också att de transporter man har 

gjort, vet man, blir problem, oftast med ICP”(Intervju 3). 

 

Faktorer som främjar sjuksköterskans trygghet i arbetet 

Att kunna utföra undersökningen på avdelningen upplevdes som tryggt och säkert av 

intensivvårdssjuksköterskorna då man har kollegor och läkare i närheten hela tiden om något 

skulle hända patienten. De uttryckte en stor stress över att behöva lämna avdelningen där 

kollegorna fanns. Om patienten blev sämre kände man sig ensam och utelämnad och att man 

bar på ett stort ansvar under transporten. Röntgensjuksköterskorna upplevde en större trygghet 
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av att kunna stanna i sin egen arbetsmiljö men kunde förstå att intensivvårdspersonalen tyckte 

att det kändes tryggare att stanna kvar på avdelningen. Intensivvårdsjuksköterskorna upplevde 

det också som mindre fysiskt tungt att kunna vara kvar på avdelningen då patientsängen är 

tung att dra.  

 

”Du har ju läkare nära, du har ju liksom all annan personal nära” (Intervju 4). 

 

”Framförallt, man har ju läkare på plats om det händer något. Och man har full koll på övervakningen 

också…” (Intervju 7). 

  

”… i de situationer jag har en dålig patient känner jag mig mycket mera trygg och nöjd med vården”  

(Intervju 3). 

 

Upplevelser och erfarenheter av samarbete och kommunikation 

 

Faktorer som främjar gott samarbete och kommunikation 

Att alla följer de rutiner som finns utformade är en faktor som främjar gott samarbete. 

Sjuksköterskorna i båda grupperna ansåg att ett gott samarbete kännetecknas av en god 

kommunikation och att man har förståelse för varandras arbetssituation och respekterar 

varandras ansvarsområden. Professionellt bemötande, ett vänligt sätt och att man hjälps åt i 

det dagliga arbetet är också viktiga faktorer. Målet för samarbetet måste vara en god vård för 

patienten. Alla sjuksköterskor uttryckte att de nu har ett gott samarbete mellan avdelningarna.  

 

”Det tror jag är kommunikationen … dels för att utarbeta rutiner och att vi är införstådda att det är för 

patienten vi gör det” (Intervju 2). 

 

”Gott samarbete innebär att man är lyhörd mot varandra och ger och tar information på ett professionellt och 

vänligt sätt” (Intervju 5). 

 

”Det skulle bli väldigt mycket bättre om de följde pm:et”(Intervju 1). 

 

Kommunikationens utformning 

För röntgensjuksköterskorna är den dagliga kommunikationen viktig för att arbetet ska flyta 

på så smidigt som möjligt. Därför underlättar det att antalet patienter som ska genomgå 
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röntgenundersökning och var patienten ligger på avdelningen framgår tydligt på remisser, då 

kan de planera sitt arbete bättre. Kommunikationen sker idag elektroniskt eller via telefon och 

det är någon på varje avdelning som har ansvar för detta varje dag.  På 

intensivvårdsavdelningen har någon med samordnande funktion ansvar för kommunikationen 

till röntgen om antalet patienter som behöver röntgas och de flesta sjuksköterskor tycker att 

det fungerar bra. 

 

”Vi får remisserna digitalt och sen vet vi inte riktigt om den ska göras däruppe eller om patienten 

ska komma ner, om patienten är sövd, vilken sal den ligger på. Det är ganska mycket man ska 

tråckla ut och ta reda på innan man går” (Intervju 2). 

 

Upplevelser och erfarenheter av införandet av ett nytt arbetssätt 

  

Faktorer som försvårade införandet 

Sjuksköterskorna på intensivvårdsavdelningen var positiva till införskaffandet av den mobila 

CT:n. Men de ansåg att införandet gick långsamt och att det var dålig planering kring starten. 

Röntgensjuksköterskorna upplevde att kommunikationen var dålig i början vilket skapade 

dålig stämning mellan avdelningarna. Det fanns inga rutiner framtagna kring användandet av 

apparaten vilket gjorde att alla kände sig förvirrade. De upplevde också att de hade för lite tid 

avsatt för att kunna arbeta på ett effektivt sätt med apparaten. Alla sjuksköterskor ansåg att 

man borde ha planerat införandet bättre och involverat personalen mer, de ansåg också att 

man bör ha rutiner att arbeta efter redan från början. De tyckte dock att ett bra samarbete har 

utvecklats under året som apparaten har funnits på avdelningen. Ägarfrågan togs upp som en 

möjlig anledning till försvårat införande av arbetssättet.   

 

”Själva införandet var inte bra. Det gick jätte dåligt, eftersom niva själva äger apparaten men har 

ingen som kan köra den. Det blir ju egentligen ganska bakvänt, det borde vara röntgen som äger 

apparaten, röntgen lägger upp tiden och niva som vill ha undersökningen” (Intervju 2). 

 

”Det var inte optimalt, dels så var kommunikationen ganska dålig i början och det blev, upplevde jag en dålig 

stämning mellan avdelningarna”(Intervju 5). 
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Faktorer som kan underlätta införande av nya rutiner 

Det upplevs viktigt att ha en bra plan tidigt i införandeprocessen för att implementeringen ska 

gå så smidigt som möjligt. Att utforma rutiner tillsammans upplevdes vara en faktor som kan 

underlätta införande av nya rutiner. Involvering av all personal som blir berörda av 

förändringen ansågs också vara viktigt. Utbildning av personal och en klar motivering för 

förändring bör framgå vid införande av nya rutiner. Att patientens bästa sätts i fokus upplevde 

flera vara viktigt. Förbättringsförslag som framkom var att hospitera hos varandra för att på så 

sätt öka förståelsen för varandras arbete. De föreslog också att gemensamma studiedagar 

kunde vara ett sätt att komma varandra närmare och underlätta förändringar. 

”Införandet var ju ingen hit. Hux flux stod det ju bara en maskin som vi skulle köra … sedan var 

det ju en del problem i början innan vi fick mera tid där uppe. För då var ju NIVA personalen 

mindre nöjda med oss och vi var ju mindre nöjda med dom kan man ju uttrycka det, men..vi har 

ju löst det genom att vi har fått mera tid att vara där uppe… så nu funkar det riktigt bra” 

(Intervju 1). 

DISKUSSION 

 

Huvudresultatet av studien visar att det vid införandet av nya rutiner, i det här fallet införandet 

av en mobil CT, krävs noggrann planering, väl utarbetade rutiner och involvering av berörd 

personal för att främja arbetsklimatet mellan personalgrupperna. 

Intensivvårdssjuksköterskorna såg fram emot att apparaten skulle börja användas på 

avdelningen, medan röntgensjuksköterskorna upplevde en frustration över att för lite tid och 

resurser avsattes för att kunna utföra undersökningen på avdelningen på ett bra sätt. 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde det som en tidsbesparing att kunna utföra 

undersökningen på avdelningen medan röntgensjuksköterskornas uppfattning var att man 

hann undersöka färre patienter totalt under samma tid. Resultatet visar också att 

sjuksköterskorna i båda grupperna är väl medvetna om riskerna med intrahospitala transporter 

och anser möjligheterna att utföra CT-hjärna på avdelningen som mycket fördelaktigt för 

patienten ur säkerhetssynpunkt. Trots en trög start konstaterar grupperna att samarbetet har 

utvecklats i positiv riktning vartefter personalen har fått rutin i det nya arbetssättet. Det är 

viktigt att skapa ett gott klimat över gränserna mellan intensivvårds- och röntgenavdelningen 

och att kommunikationen fungerar så optimalt det går. Gemensamma träffar/möten, 
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studiedagar samt även hospitering framkommer som förslag för att förbättra förförståelsen för 

varandras arbetssituation från båda grupperna. 

 

Resultatdiskussion 

 

När en röntgenapparat installeras på en avdelning som inte från början är avsedd för den typen 

av undersökningar är det förståeligt att det förekommer en oro för strålning och hur 

omgivningen påverkas av att man använder apparaten. Sjuksköterskorna i de båda grupperna 

var medvetna om att det var viktigt att följa gällande skyddsföreskrifter. Föreskrifterna säger 

att den som är sysselsatt i verksamhet med strålning, eller utför arbete där sådan verksamhet 

bedrivs, skall använda de skyddsanordningar och vidta de åtgärder i övrigt som behövs för att 

strålskyddet ska fungera tillfredsställande (SFS, 1988:220). Resultatet visar också att 

röntgensjuksköterskorna i studien kände ett stort ansvar för att föreskrifterna följdes eftersom 

det i röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod står att de har ansvaret för den säkerheten. Det är 

viktigt att respektera röntgensjuksköterskan auktoritet i det fallet då hon har en gedigen 

utbildning i strålskydd. Säkerhet vid och kring undersökningen betyder också ett strukturerat 

handhavande av apparaten då det är en tung modul att förflytta. I studier som gjorts, bland 

annat av Frost et al. (2010) beskrivs hur den mobila CT:n är konstruerad och dess 

begränsningar i framkomlighet. I Linköping, där man har lång erfarenhet av att använda mobil 

CT på en neurointensivvårdsavdelning, har man vänt sängarna så att huvudändan vetter mot 

salens mitt, vilket underlättar användandet av den mobila CT:n (Dahl et al., 2003). Det är 

möjligt att tänka sig att eftersom mobil CT är en förhållandevis ny teknik, kommer ständigt 

förbättringar för att underlätta användandet. 

Flera studier visar att den säkraste platsen för kritiskt sjuka patienter är på 

intensivvårdsavdelningen och att det är förenat med stora risker att transportera patienter från 

och till avdelningen (Butler et al., 1998;  Rumboldt, Huda & All, 2009; Waydhas, 1999). Med 

vetskapen att transporten innebär stora risker för komplikationer är det förståeligt att 

intensivvårdssjuksköterskan kan uppleva stress. Det är en situation där 

intensivvårdssjuksköterskan kan möta oförutsedda händelser som kan vara direkt ödesdigra 

för patienten. Det har i resultatet framkommit att infusionspumpar har lossnat och fallit i 

golvet under transporten. Att lämna den trygga miljön, på intensivvårdsavdelningen, ofta vid 

ett flertal tillfällen under arbetspasset, ställer stora krav på intensivvårdssjuksköterskan. 
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Sjuksköterskorna i den här studien var väl medvetna om problemen med transport av patienter 

inom båda grupperna. Intensivvårdsjuksköterskorna kände en stor trygghet då det var möjligt 

att stanna på avdelningen där man hade sina kollegor och läkare tillgängliga om det skulle 

hända något med patienten. En tidigare studie visar samma resultat, där sjuksköterskorna 

kände stor fördel av att den medicinska utrustningen fanns tillgänglig då de befann sig på 

avdelningen (Dahl et al., 2003). Flera av intensivvårdsjuksköterskorna upplevde att det var 

tidsbesparande att kunna utföra undersökningen på avdelningen medan 

röntgensjuksköterskornas uppfattning var att man hann undersöka färre patienter totalt under 

samma tid. Enligt Kim et al.(2010) reducerades arbetsbelastningen för 

intensivvårdspersonalen till 60-70% då man använde sig av mobil CT. Resultatet av en 

jämförelse av CT på avdelningen med CT på röntgen visade en tidsvinst, minskad 

arbetsbelastning för intensivvårdspersonalen och att komplikationerna för patienten 

reducerades (Gunnarsson et al., 2000).  

Sjuksköterskorna i de båda grupperna ansåg att ett bra samarbete kännetecknas av en god 

kommunikation och att man har förståelse för varandras arbetssituation och respekterar 

varandras arbetsområden. Detta kan tyckas självklart men kan inte nog belysas eftersom det i 

många fall är just kommunikationen som brister när konflikter uppstår på arbetsplatsen. God 

kommunikation och gott samarbete är dessutom viktigt för att förebygga utbrändhet hos 

sjukvårdspersonalen (Embriaco et al., 2007). I den högteknologiska utvecklingens framfart är 

det av största vikt att kommunikationen mellan vårdgivare och olika specialiteter fungerar för 

att inte tredje part, i det här fallet patienten, ska råka illa ut. Studier visar att en bra 

kommunikation innebär en kvalitetssäkring av arbetet och varje enskild yrkesutövare har 

ansvar för att bidra till skapandet av goda kommunikations- och samarbetsformer (Krug, 

2008).  

Det ingår i förändringsprocessen att ingen blir oberörd eller opåverkad vid förändringar. En 

del människor känner sig fyllda med förhoppning medan andra kan känna en viss oro inför 

förändringar (Rubenowitz, 2004). Intensivvårdssjuksköterskorna var introducerade i den nya 

modaliteten och kände sig förväntansfulla. Man kontaktade röntgenavdelningen och 

meddelade att man ville få undersökningar utförda på avdelningen med den mobila 

datortomografen. Det visade sig att röntgensjuksköterskorna kände sig nästan påtvingade en 

uppgift som inte hade blivit förankrad i personalgruppen. De ansåg inte att de hade tillräcklig 

utbildning att hantera den nya röntgenapparaten, vilket ledde till en känsla av otrygghet. 
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Samtidigt upplevde de en press att göra undersökningen. Rubenowitz (2004) beskriver 

allmänna förutsättningar för en framgångsrik organisationsutveckling. Han betonar vikten av 

att berörda parter får vara med och påverka förändringsprocessen för att minska motståndet 

vid införandet av nya rutiner. Då röntgenpersonalen inte upplevde sig delaktiga i processen 

och inga klara rutiner fanns för handhavandet av apparaten uppstod en konfliktfylld situation. 

De upplevde att det blev dålig stämning mellan avdelningarna. När man introducerar ett nytt 

arbetssätt är det viktigt för samarbetet mellan avdelningarna att man utvecklar riktlinjer 

tillsammans (Krug, 2008). Under året som gått har samarbetet utvecklats i positiv riktning. 

Inom båda personalgrupperna känner de sig numera nöjda med sin arbetssituation och en 

glädje att få arbeta tillsammans. De har lärt känna varandra och en teamkänsla har infunnit 

sig. Sjuksköterskorna känner en trygghet i sitt arbete då de har blivit inarbetade i det 

arbetssättet. 

  

Metoddiskussion 

 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av intervjuer. Samtliga intervjuer lästes av båda 

författarna. Båda författarna var närvarande under intervjuerna. Den ena intervjuade och den 

andra observerade händelseförloppet. Den observerande personen satt i en del av rummet där 

hon ej kunde upplevas störande under intervjun. Intervjuerna blev inspelade med en diktafon, 

med hög kvalitet. Det var mycket värdefullt att båda forskarna var närvarande, då det är 

lättare att diskutera materialet sinsemellan. Detta ökade även trovärdigheten av resultatet att 

båda har intervjuat och tolkat artiklarna likvärdigt. Vid kvalitativ forskning berör begreppen 

validitet och reliabilitet såväl datainsamlingen som analysen. Studiens validitet bedöms vara 

hög då det finns en väl beskriven datainsamlingsmetod, beskrivet urval, beskriven 

analysprocess och en trianguering av problemet, det vill säga att personerna i 

undersökningsgrupperna tillhör olika grupper som har olika relation till problemet. Det som 

möjligen kan sänka validiteten en aning är att datainsamlingen inte gjordes över lång tid utan 

klarades av under ett par veckor. Kvaliteten på den tekniska utrustningen vid intervjuerna var 

mycket hög. Det som kan tala för en lägre reliabilitet är att metoden är relativt ny för 

författarna men att bedömningen ändå är att förmågan att göra intervjuer är ganska bra. Trots 

att en av författarna arbetar inom området röntgen så har förmågan att vara neutral varit hög. 

Generaliserbarheten av studien är upp till läsaren att avgöra.  
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 Även om antalet sjuksköterskor är lika i båda grupperna, är fördelningen medverkande 

sjuksköterskor procentuellt sett större i röntgensjuksköterskegruppen borde inte detta ha 

påverkat resultatet. Eventuell vidare forskning, som belyser läkarnas upplevelser av 

införandet av den mobila CT:n i relation till sjuksköterskornas kunde ge djupare förståelse. En 

kvalitativ metod valdes för att belysa och fånga upp helheten kring de forskningsfrågor som 

ställdes. En studie med en kvantitativ design hade haft svårt att fånga upp nyanserna i det 

sagda ordet. Semistrukturerade intervjufrågor är passande då man vill belysa vissa ämnen och 

intervjuaren har möjlighet att styra intervjuns förlopp. Man kan hövligt avbryta långa svar 

irrelevanta för studien (Kvale, 2009). Eftersom författarna har inblick i ämnet var det viktigt 

att få möjligheten att belysa upplevelsen av införandet av den mobila datortomografen ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. Hade författarna inte haft en insyn i området hade 

frågeformuleringarna eventuellt haft en annan utformning.  En studie med fler deltagare hade 

kunnat förstärka validiteten i resultatet men det hade även kunnat belysa fler infallsvinklar av 

upplevelser. Genom att ta del av studiens resultat skulle implementeringen av nya rutiner 

inom sjukvården idag kunna genomföras på ett smidigt sätt där all personal tidigt i processen 

känner tillit och trygghet med det nya arbetssättet. Det är ju aktuellt idag inte minst genom 

införandet av LEAN i sjukvården, där samarbetet mellan vårdavdelningar och instanser ska 

göra arbetet mer effektivt för personalen men också för patienten. 

 

Slutsats 

 

Resultatet visar hur viktigt ett bra samarbete, bra kommunikation, bra arbetsmiljö, trygghet i 

sitt arbete och att man respekterar varandras arbetsområden är för att verksamheten ska 

fungera på ett patientsäkert sätt. Noggrann planering, väl utarbetade rutiner och involvering 

av berörd personal är nödvändiga åtgärder för att skapa förutsättningar för ett gott 

arbetsklimat mellan arbetsgrupper. Denna kunskap skulle kunna utnyttjas i situationer där 

man vill införa nya arbetssätt som involverar personal från olika kategorier.  

Det har känts värdefullt att belysa sjuksköterskors erfarenheter inom området då annan 

forskning oftast koncentreras kring patientens upplevelser. Det var också intressant att 

jämföra två grupper av sjuksköterskor eftersom de i det här fallet arbetar inom två ganska 

olika verksamhetsområden men samarbetar kring att optimera vård och behandling av 

neurokirurgiska intensivvårdspatienter. 
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Bilagor 

Intervjuguide      Bilaga 1 

 

Informera respondenten om syfte, konfidentialitet, rätt att avbryta, samtycke till 

bandupptagning m.m och överlämna medföljande informationsbrev. Syftet med studien är att 

beskriva och jämföra IVA-sjuksköterskans och röntgensjuksköterskans upplevelser och 

erfarenheter av att utföra CT-hjärna med mobil datortomograf på 

neurointensivvårdsavdelningen. Detta kommer att ske med hjälp av en intervjustudie. Allt 

material kommer att behandlas konfidentiellt. Bandupptagning kommer att ske med en 

diktafon, materialet kommer att förstöras efter att studien är genomförd och godkänd. Det är 

helt frivilligt att delta och du har rätt att när som helst avbryta intervjun. Under intervjun 

kommer det att finnas kaffe/te och mineralvatten som förfriskning. 

 

Bakgrundsfrågor 

 

 Vilken utbildning har du? 

 Hur länge har du jobbat som sjuksköterska/röntgensjuksköterska? 

 Hur länge har du arbetat på neurointensivvårdsavdelningen alternativt 

röntgen? 

 

Huvudfrågor 

 

Hur har införandet av mobil CT påverkat sjuksköterskan på röntgen och 

neurointensivvårdsavdelningen? 

 Hur upplever du din arbetsmiljö vid undersökning med mobil CT-hjärna på 

neurointensivvårdsavdelningen?. 

 Vad tror du om säkerheten kring undersökning, för patienten och personalen ur din 

synvinkel? 

 Vad är det viktigaste att tänka på vid undersökningen? 

 Hur upplever du transport av patient till röntgenavdelningen kontra att 

undersökningen utförs på neurointensivvårdsavdelningen? 

 

Hur främjas ett gott samarbete och förståelse mellan röntgen- och neurointensivvårdspersonal 

vid användandet av mobil-CT på avdelning? 

 Vad är viktigt för ett gott samarbete mellan personalen på röntgen och 

neurointensivvårdsavdelningen? 
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 Hur skulle ett bra/bättre samarbete kunna utvecklas? 

 Vad vet du, hur upplever du dina kollegors på NIVA alt röntgen personalens 

arbetssituation? 

 Hur kommunicerar neurointensivvårdspersonal med röntgen och vice versa? 

 

Hur har det nya arbetssättet att utföra CT-hjärna med mobil-CT påverkat arbetssättet och 

arbetssituationen? 

 Hur tror du det nya arbetssättet har påverkat röntgenpersonalens arbetssätt? 

 Hur tror du det nya arbetssättet har påverkat neurointensivvårdspersonalens 

arbetssätt? 

 Hur tror du dina kollegor upplever det? 

 Hur upplever du din arbetssituation? 

 Hur är lokalerna utformade? 
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Till sjuksköterskor vid röntgen och neurointensivvårdsavdelningen.              Bilaga 2

   

   

  

Förfrågan om medverkan i en intervjuundersökning  2011-03-04 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar Vårdvetenskap C vid Uppsala Universitet. Inom ramen 

för vår utbildning ska vi skriva en C-uppsats.  Vårt syfte är att med hjälp av en intervjustudie 

beskriva och jämföra IVA-sjuksköterskans och röntgensjuksköterskans upplevelser och 

erfarenheter av att utföra CT-hjärna på intensivvårdsavdelningen. 

Många studier visar att intrahospitala transporter är ett riskfyllt moment för såväl patient som 

personal. Risker för komplikationer ökar dramatiskt när patienten måste flyttas från sin säkra 

miljö på vårdavdelningen, viket kan upplevas stressande för personalen som ansvarar för 

patienten under transporten.  

För ca ett år sedan installerades en mobil CT på niva och vi är intresserade av att beskriva hur 

detta har påverkat sjuksköterskorna i deras dagliga arbete både på röntgen och niva.   

Intervjun kommer att äga rum på sjukhuset och ta ungefär 30 minuter. Den spelas in med 

hjälp av diktafon och skrivs ut ordagrant. Det kommer inte att vara möjligt att identifiera Dina 

svar. Intervjumaterialet kommer att förvaras säkert och förstöras efter att studien är 

genomförd. Det är helt frivilligt att delta och Du kan närsomhelst dra dig ur studien om Du så 

önskar. Ingen ekonomisk ersättning kommer att utgå. 

 

Har Ni några frågor är Ni varmt välkomna att höra av er: 

Anna Högberg XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Margareta Westermark XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Med vänliga hälsningar  

Anna Högberg 

Margareta Westermark  Handledare för projektet: 

Charlotta Ingvoldstad BMC,  

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 


