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Sammanfattning  
 

Bakgrund: I början av 1980-talet ökade användningen av magnetkamera (MR) inom medicinsk 

bilddiagnostik för framställning av diagnostik bildmaterial. MR-undersökningar betraktas som 

en säkrare undersökning än undersökningar där joniserade strålning används. Det finns risker 

förknippade med MR-undersökningar på grund av det starka magnetfältet som kan attrahera 

ferromagnetiska föremål som tas in i MR-undersökningsrummet, vilka kan bli projektiler. Vid 

undersökning med magnetkamera, är säkerheten för både patienter och personal mycket viktig. 

Genom att ha kunskap om säkerhet i MR-miljö kan röntgensjuksköterskan skapa en säker 

undersökning. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur röntgensjuksköterskor upplever 

hur det är att arbeta i MR-miljö. Metod: Material till denna studie samlades in genom intervjuer 

med fyra röntgensjuksköterskor på två kliniker. Det insamlade materialet analyserades genom 

en manifest innehållsanalys. Resultat: Tre huvudkategorier identifierades: upplevelsen av 

samarbete; upplevelsen av kontrollrutiner och upplevelsen av behov av utvecklingsarbete. 

Eftersom röntgensjuksköterskorna hade bra kommunikation med varandra och bra 

säkerhetsrutiner kände samtliga deltagare sig trygga och säkra med att arbeta i MR-miljö. Detta 

samspel var ett sätt att förhindra olyckor och skador vid MR-undersökningen. Mer förståelse 

och kunskap hos andra sjukhusavdelningar omkring MR-miljön var något som deltagarna hade 

önskat för att känna sig mer trygga och säkra i denna miljö.  

 
Nyckelord: säkerhet, arbetsmiljö, samspel, magnetfält 
 
 
 
  



 
 

Summary 
 
Radiographers experience of working in MRI environment 

A qualitative interview 

 

Background: In the early 1980s, the use of the magnetic resonance imaging (MRI) in medical 

diagnostics increased. MRI examination is considered a safer method than the use of ionizing 

radiation. But there are some risks connection to with MRI examinations, for example, the 

strong magnetic field can affect ferromagnetic objects in the MR examinations room which 

may become projectiles. During MRI examinations, the safety for both patients and staff is of 

high importance. The radiographer is responsible for the safety associated with MRI 

examinations; this is possible by having knowledge about the safety routines. Purpose: The 

purpose of this study was to investigate how radiographers experience their work in MRI 

environment. Method: Materials for this study were collected through interviews with four 

radiographers at two different MRI units. The interviews were analyzed by a manifest content 

analysis. Result: Three main categories were defined: the experience of collaboration; the 

experience of routines and the experience of need for development. All the participants felt safe 

and secure working in the MRI environment since they had good communication with each 

other and safety routines. The interaction with each other was a way to prevent accidents and 

injuries during the MRI examination. To be able to feel higher secure and safety in this 

environment, more understanding and knowledge from other staff from units were something 

the participants wanted. 

 

Keywords: safety, working environment, interactions, magnetic fields 
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I början av 1980-talet ökade användningen av magnetkamera inom medicinsk bilddiagnostik 

för framställning av diagnostiskt underlag. Magnetisk resonanstomografi (MR) beskrivs oftast 

som en säker modalitet och den kan ge väldigt detaljerade bilder. Vid MR används radiovågor 

och ett kraftigt magnetfält som kan attrahera metallföremål. Röntgensjuksköterskans arbete 

handlar om att arbeta både med avancerad teknik och människor. Detta kräver förståelse och 

kunskap för vad det betyder utifrån säkerheten relaterad till MR-miljö. Det är viktigt att 

röntgensjuksköterskan kan reflektera, motivera och medverka för att utveckla en god miljö på 

arbetsplatsen (Örnberg, & Andersson, 2012).  

Teknisk beskrivning av MR 
 

MR är en undersökningsmetod som till skillnad från röntgenbaserade system, inte använder 

joniserande strålning (Aspelin & Pettersson, 2008). Magnetkameran består av flera delar; en 

magnet, ett gradientsystem, ett bildgivande datorsystem, ett radiofrekvenssystem (RF-system) 

för sändning och antenn för mottagning. För att få fram en MR-bild placeras patienten i ett 

mycket starkt magnetfält. Magnetfältstyrkan kan variera mellan 1 och 3 tesla, vilket är 20 000 

till 60 000 gånger starkare än jordens eget magnetfält (T) och magnetstyrkan betecknas Tesla 

(T) (Berglund & Jönsson, 2007).    

 

Kroppen består till stor del av väteatomer, var och en med en proton i kärnan som har ett spinn, 

den roterar runt sin egen axel, och fungerar som en liten magnet. Dessa är slumpmässigt riktade 

i rummet men när kroppen utsätts för ett starkt yttre magnetfält ställer protonerna, med sina små 

magnetfält, in sig parallellt eller antiparallellt med det yttre fältet. Riktningen på protonerna är 

samma eller motsatt det yttre fältet. Andelen protoner med samma riktning som det yttre fältet 

är något större än övriga protoner vilket ger en magnetiseringsvektor. När radiovågor skickas 

som en kort puls (RF-puls) in i patienten, exciteras protonerna (får energi) och när pulsen 

upphör relaxerar de (lämnar ifrån sig energi). Detta gör att kroppens vävnader ger ifrån sig en 

signal (MR-signal) som kan detekteras i ett mottagarsystem (Aspelin &Pettersson. 2008).    

 

Sändarspolar skickar ut en RF-puls och retursignalen från väteatomerna tas emot av en 

mottagarspole, en antenn. Samma spole kan användas som både sändare och mottagare vid 
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bildtagning. RF-pulsen tillför energin som behövs för att skapa en MR-bild (Berglund & 

Jönsson,2017).   

 

RF-pulsen överför energi och orsakar temperaturökning i vävnader men den ökningen blir oftast 

begränsad på grund av att pulserna är kortvariga. Temperaturökningen skall inte överskrida 1°C 

men försiktighet skall vidtas om patienten har hög feber eller svårigheter med 

temperaturregleringen, som t.ex. nyfödda barn har (Shellock, 2004). Gradientfältet används för 

att variera magnetfältet något och därmed kunna ge information om var ifrån i kroppen signalen 

kommer. Ett varierande magnetfält kan inducera ström i kablar, dessa kan bli upphettade, vilket 

kan förorsaka brännskador. Gradientfält orsakar även ett högt knackande ljud när 

undersökningen pågår, vilket gör att de som vistas i rummet under bildtagning behöver 

hörselskydd (Berglund & Jönsson, 2007). 

 

Röntgensjuksköterskans roll 
 
Röntgensjuksköterskor har en viktig roll inom vården. Rollen omfattar inte bara ett korrekt 

patientomhändertagande, utan även att ha kunskap om den tekniska miljön med, strålningsfysik 

och medicinteknisk utrustning, vilket i sin tur sammanfattas till grundläggande kunskaper inom 

professionen. Röntgensjuksköterskan har ansvar för att skapa en säker vård, genom att ha 

kunskap om säkerhetsarbetet och på så sätt reducera skador på arbetsplatsen (Örnberg, & 

Andersson, 2012). 

När röntgensjuksköterskan jobbar med bildtagning måste hen följa strålskyddprincipenen 

ALARA (As Low As Reasonably Achievable). Den innebär att röntgensjuksköterskan har 

ansvar att hålla stråldosen till patient så låg som möjligt (Strålskyddsmyndigheten,u.å). Vid 

MR-undersökningar använder röntgensjuksköterskan ingen strålning men det finns andra 

säkerhetsaspekter som måste tas hänsyn till på grund av det starka magnetfältet.  

Röntgensjuksköterskan ansvarar för att förbereda sig inför varje undersökning, genom att läsa 

remissen, kontrollera undersökningsrummet och kontrollera frågeformulären (bilaga 1) som 

patienten fyllt i innan undersökningen (Vårdförbundet & Svensk Förening för 

Röntgensjuksköterskor, 2008; Örnberg, & Andersson, 2012).  

Röntgensjuksköterskan ansvarar för att ge patienten en alarmklocka i fall patienten vill kontakta 

röntgensjuksköterskan under undersökningen. Undersökningarna kan vara långa och obekväma 
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för patienten. Därför är det viktigt att prata med patienten och via mikrofon lyssna på hur 

patienten mår under undersökningens gång. Det är röntgensjuksköterskan som är ansvarar för 

säkerheten. På så sätt skall en omhändertagande och en god vård ges till patienten (Grey, Price, 

Mathews 2000).  

 

Patientsäkerhet 
 
Patientsäkerheten är en grundläggande kunskap inom vården. Den innebär att patienten har rätt 

till korrekt diagnos, säker behandling, rehabilitering och respekt för sitt självbestämmande. 

Syftet är att åstadkomma en god vård med en god kvalitet (Vårdförbundet & Svensk Förening 

för Röntgensjuksköterskor, 2008). Patienterna ska skyddas mot onödiga undersökningar för att 

undvika onödigt lidande och psykiska påfrestningar. Att jobba med vård betyder att arbeta med 

både teknik och människor. Detta kräver att personalen har tillräckligt med kunskap och tid för 

att kombinera omvårdnaden av patienterna och samtidigt arbeta på ett aseptiskt korrekt sätt 

(Lang, 2012). Eftersom vård skador kan uppstå på grund av fel i utrustningen, fel i 

undersökningen eller brist på erfaren personal (Vårdförbundet & Svensk Förening för 

Röntgensjuksköterskor, 2008; Örnberg, & Andersson, 2012). Samverkan mellan patient och 

personal är av stor vikt när det gäller säkerheten på arbetsplatsen. Detta kräver att 

röntgensjuksköterskan har möjlighet att tillgodose patienternas behov och att undvika risker 

(Lunden, Lundgren & Lepp, 2012). 

 

Inom hälso- och sjukvården är det viktig med både skriftlig och muntlig information. Samspel 

mellan personal och patienter är viktigt för att kunna bidra till patientens och även personalens 

säkerhet (Sandman & Kjellström, 2013; Watson, 1993).  

 

Säkerhetsrutiner  
 

MR-undersökning betraktas som en säker undersökning, men det finns några risker. Det starka 

magnetfältet kan påverka ferromagnetiska föremål i undersökningsrummet, vilka kan bli till 

projektiler, därför måste det finnas varningsskyltar och information på MR avdelningen för att 

förhindra skador samt olyckor. Det finns även kontraindikationer för MR-undersökning som 

till exempel om patient har inopererade magnetiska och elektroniska föremål. Det är inte enbart 

det starka statiska magnetfältet som utgör en risk, utan även det varierande fältet och RF-pulsen, 
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vilka till exempel kan orsaka spänningar i pacemakers ledningar och uppvärmning av patienten 

(Berglund & Jönsson, 2007; Bontrager, Lampignano, & James, 2014).   

 

Röntgensjuksköterskan har ett ansvar att kontrollera patienten innan hen kommer in i 

undersökningsrummet, se till att patienten byter om, har tagit av sig alla metallföremål, 

eventuell hörapparat och smycken och att patienten inte har några kontraindikationer för 

undersökningen. Röntgensjuksköterskor och all annan personal skall också ta av sig magnetiska 

föremål innan de går in i undersökningsrummet (Berglund & Jönsson, 2007). Innan MR-

undersökningen får patienten ett frågeformulär att fylla i (bilaga 1). Detta behövs för att 

säkerställa att patienten inte har några kontraindikationer och kan genomgå undersökningen 

utan risk. Personal som följer med patienten in i rummet får också fylla i ett frågeformulären 

(bilaga 2) innan vistelse i undersökningsrummet. Under undersökningen hörs ett högt 

knackande ljud vilket gör att det rekommenderas att alla patienter och övriga personer som 

befinner sig i rummet har öronproppar och hörselkåpor, detta för att inte skada hörseln 

(McRobbie, Moore, Graves &Prince, 2003; Berglund & Jönsson, 2007). 

 

Arbetsmiljö 
 

Arbetsmiljön inom vården är viktig då den kan påverka patientens hälsa och upplevelse av 

vården. Röntgensjuksköterskans jobb är att möta människor på arbetsplatsen, vilket omfattar 

kontakt med både patienter och andra yrkesgrupper. När röntgensjuksköterskan jobbar på MR-

arbetsmiljö ställs det mer krav på grund av starkt magnetfältet. Det innebär att 

röntgensjuksköterskor måste ha förmågan att medverka i arbetsmiljöarbete samt observera 

arbetsrelaterade risker och dessutom vara aktiva för att förhindra och förebygga dessa risker.  

För en positiv arbetsmiljö krävs det ett bra samspel och en bra sammanhållning mellan personal. 

En bra miljö kan innebära en positiv påverkan på både patienter och personal (Örnberg & 

Andersson, 2012).  
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Problemformulering 
 

Trots MR-teknikens positiva egenskaper, som exempelvis att personal inte jobbar med 

joniserande strålning och det är en hög diagnostisk tillförlitlighet (Aspelin & Pettersson, 2008) 

finns det också risker som kräver noggranna säkerhetsrutiner. Detta är på grund av ett kraftigt 

statiskt yttre magnetfält, det varierande magnetfältet och RF-pulserna som alla kan leda till 

skador. Professionen röntgensjuksköterska är ett legitimerat yrke som kräver att personalen som 

hanterar utrustningen har adekvat kunskap inom området. Denna studie kan bidra till att visa 

hur röntgensjuksköterskor upplevelser av att arbeta i MR-miljö på grund av den starkt 

magnetfält för att undvika olyckor, och vilka faktorer som kan påverka denna miljö. 

 

 

Syftet med denna studien är att undersöka hur röntgensjuksköterskor upplever att arbeta i MR- 

miljö. 
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Studien har en kvalitativ design. Data har samlats in i form av intervjuer (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2012). Författaren utformade 6 frågor för att besvara denna studies syfte, samt några 

följdfrågor (bilaga 3), vilket gav författaren möjligheter att få mer detaljrika svar. Frågorna som 

ställdes till personalen diskuterades tillsammans med handledare. Författaren använde sig av 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer är en metod där författaren inte 

behöver ta frågorna i samma ordning, utan får anpassa sig efter deltagarens svar 

(Henricson,2012). Författaren använde även en intervjuguide (bilaga 3) som ett stöd (Ryan, 

Coughlan & Cronin, 2009).  

Urval  
 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier användes vid urvalet av deltagarna. 

Inklusionskriterier till intervjuerna var röntgensjuksköterskor som hade jobbat minst ett år med 

MR-undersökningar. Därmed exkluderades annan personal t.ex. medföljande läkare, tekniker 

och röntgensjuksköterskor som inte jobbar med MR undersökningen exkluderades ur denna 

studie. Författaren intervjuade personal från två olika röntgenkliniker. 

Datainsamling 
 

Författaren förberedde ett informationsblad med informerat samtycke som skickades ut via mail 

till två kliniker (bilaga 4). I brevet presenterade författaren sig själv och studien samt syftet med 

studien. Därefter hade författaren några samtal med verksamhetschefen på båda klinikerna, för 

att kunna ta reda på hur många ur personalen som var villiga att delta i studien. Totalt var det 

fyra röntgensjuksköterskor, som jobbar med MR-undersökningar, som samtycket till att delta i 

studien.  Deltagarna fick därefter bestämma tid och datumet för intervjuerna. 

 

Författaren fick godkännande av de kliniker där intervjuerna hölls (bilaga 5, bilaga 6).  

Information lämnades till de deltagande röntgensjuksköterskorna för att få skriftligt 

godkännande innan intervjuerna startade. För att undvika avbrott i intervjuerna gjordes dessa i 

ett avskilt rum på kliniken. 
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Vid varje intervjutillfälle inledde författaren med att inhämta muntligt samtycke från deltagarna 

om att få spela in intervjun med bandspelare på mobil. Författaren beskrev även att intervjuerna 

kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att deltagarna inte kunde identifieras och 

deras uppgifter kommer att skyddas. Dessutom var det frivilligt att delta i studien och deltagarna 

hade rätt att avbryta intervjun när som helst. Deltagarna behövde inte svara på alla frågorna 

(Patel & Davidson, 2014). Författaren provade ljudkvaliteten på inspelningsapplikationen i 

mobilen innan varje intervjutillfälle för att garantera att det fungerade bra. 

Analysprocess  
 

Studie är en induktiv inriktning (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Det insamlade 

materialet analyserades genom manifest innehållsanalys. Med hjälp av latent analys 

behandlades textens innehållsaspekter och de tydliga komponenterna i texten (Henricsson, 

2012). Författaren gjorde analysen i följande steg: Inspelningen transkriberades direkt efter 

varje intervjutillfälle. Detta var till hjälp för att författaren skulle minnas deltagarnas 

kroppsspråk som i sin tur underlättade analysen av materialet. Därefter läste författaren texten 

flera gånger för att öka förståelsen och få en klar bild av helheten, detta gjordes genom 

identifiering av texten för att hitta meningsbärande enheter (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Författaren bearbetade varje intervju enskilt för att underlätta att hitta meningsbärande 

enheter 

	

Efteråt användes en kondenserings process och det innebar att svaren från deltagarna förkortas, 

utan att förlora de meningsbärande enheterna. Författaren gjorde sedan koder som abstraherats 

från de kondenserade enheterna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

	

Därefter jämfördes koderna, fakta innehållet, som sorterades för att hitta likheter och skillnader. 

Analysen fortsatte sedan med att koderna grupperades efter innehåll och då skapades 

subkategorier. Vilket sedan blev tre kategorier. Varje kategori kan uppfattas som en röd tråd 

genom koderna (Backman, 2006).  Dessa kategorier sammanfattar resultatet till studien. I tabell 

1 visas sammanställningen samt citat från informaterna. 
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 Tabell 1: Exempel på Analysprocessen 
 

Meningsbärande 
enheter 
 

Koder 
 

Subkategorier 
 

Kategorier 
 

“Man få alltid tänka på 
vad man tar in i 
rummet. det är väldigt 
speciellt ” 
 
 
 

att man har koll hela 
tiden 
 

 

Säkerhetförskrifterna 
 

 

Upplevelsen av 
kontrollrutiner 
 

“det är svårt att 
förklara magnetfält för 
att en del inte förstår 
att den magnetfält och 
de tror att kan stänga 
av det ” 
 
 

att folk förstår inte 
hur stark magneten är 
 

Brist på kunskap kring 
MR miljö- 
 
 

Upplevelsen av behov 
för utbildning 
 

 

Etiska överväganden 
 

Innan studien påbörjades har författare och handledare gått igenom Hälsohögskolans etiska 

egengranskning för att identifiera etiska problem i studien (bilaga 7). Det är viktigt att 

deltagandet skall vara självvalt och frivilligt. Författaren har ansvar för att skydda identitet och 

innan studien började ska samtycke inhämtas. Eftersom materialet skall samlas in genom 

intervjuer, krävs att deltagarna är medvetna om hur intervjuerna kommer att genomföras. Innan 

studien påbörjades fick deltagarna information dels skriftligt via mail och dels muntligt. 

Deltagarna gav ett skriftligt godkännande innan intervjun påbörjades. Studien följde 

nyttjandekravet, vilket innebär att informationen som samlades in endast bearbetats till denna 

studie och inget annat. Författaren ansvar att intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt 

(Henricson,2012). 
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För att samla in material intervjuade författaren fyra röntgensjuksköterskor på två kliniker, alla 

fyra var kvinnor. Utifrån analysen av de transkriberade intervjuernas meningsbärande enheter 

skapades subkategorier, dessa subkategorier delades sedan in i tre kategorier: Upplevelsen av 

samarbete, upplevelse av kontrollrutiner och upplevelsen av behovet för utbildning. Vid 

presentation av informanternas citat har informanterna kodats till informant 1–4, se tabell (2).  

 
Tabell 2: Kategorier & subkategorier 
 
 

Kategorier 
 

Subkategorier 
 

Upplevelsen av samarbete  
 

Trygghet på arbetsplatsen 
Samverkan mellan röntgensjuksköterskan och 

patienten 
Upplevelsen av kontrollrutiner 
 

Förberedelse inför MR undersökning 
Säkerhetsföreskrifter 

Hinder för MR-undersökning 

 

Upplevelsen av behov för utbildning 
 

Förbättring av förberedelse inför MR-

undersökning 

Brist på kunskap kring MR-miljö 

 

 

Upplevelsen av samarbete 
 
Denna kategori handlar om informanternas upplevelse kring MR-miljö och innehåller två 

subkategorier: 

- Trygghet på arbetsplatsen 

- Samverkan mellan röntgensjuksköterskan och patienten 

Trygghet på arbetsplatsen 
 
Informanterna upplevde goda och positiva upplevelser inom MR-miljön.  De tyckte att det var 

trevligt att jobba med MR-undersökningar, för att de lär sig nya saker hela tiden. En av de fyra 
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informanterna hade jobbat endast ett år i MR-miljö och upplevde att det var mer tidskrävande 

jämfört med andra modaliteter. Övriga informanter hade arbetat flera år med MR men 

deltagarna tyckte att de inte blir fullärda utan att det alltid finns något nytt att lära sig. Dessutom 

gör trygghetskänslan att man upplever att inlärningen går lättare. Ökad kunskap leder också till 

ökad trygghet. 

 

Utdrag från informanternas analyserade berättelser: 

 

1:1 “Jag tycker att det är så roligt att jobba med MR ee det är jätteroligt att man lär sig mycket 

saker varje dag...aså Känner du mer trygg så går det fortare att lära sig” 

1:2 “Jag gillar mitt jobb väldigt mycket, och nu tycker jag fortfarande om mitt jobb… Jag vill 

lära mig nytt hela tiden “ 

1:3 “Jag känner mig trygg eftersom jag har jobbat flera år med MR “ 

1:4 “det är mycket och göra men inte så högt tempo ändå...men det är en bra tycker jag med 

MR ..det är helt annat sätt eee.. det klart man blir aldrig fullt lärd, man kan lära något nytt 

varje dag” 

 

Samverkan mellan röntgensjuksköterska och patient 
 

Informanterna upplevde att det viktigaste inför MR-undersökningen är att informera patienten 

om hur undersökningen går till samt om förberedelserna. För att underlätta detta krävs en bra 

relation med patienten för att denna ska känna sig trygg inför undersökningen. När patienten 

känner sig trygg med informationen blir denna mer samarbetsvillig inför MR-undersökningen: 

 

Utdrag från informanternas analyserade berättelser: 

 

1:1 “Så att det är viktig att lägga mer tid, att prata mer med patienterna och informera de eee 

så får du trygga eee får patienten trygg så får man en bra undersökning så oftast” 

1:2 “du måste ha bättre kontakt med patienten, du måste verkligen kommunicera, aså måste 

man tänka” 

1:4 “Vi tar inte in folk som vi inte kan kommunicera med” 
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Upplevelsen av kontrollrutiner 
 

Denna kategori handlar om hur viktigt det är att röntgensjuksköterskor är uppmärksamma när 

de jobbar i MR-miljö. I denna kategori skapades tre subkategorier: 

- Föreberedels vid MR undersökningen  

- Säkerhetsföreskrifter 

- Hinder för MR-undersökningen 

 

 

Föreberedels vid MR undersökningen 
 

Här har röntgensjuksköterskor beskrivit hur de ska hantera patienter som har implantat i 

kroppen inför MR-undersökningen för att undvika brännskador. De har beskrivit att det är 

viktigt att ta hänsyn till olika implantatstyper för att mängden energi kan variera mellan olika 

typer av implantat, samt att ta hänsyn till var i kroppen implantatet sitter. Det är viktigt att läsa 

information om implantaten för att veta vilken mängd energi som tillåts. De upplevde att det 

ibland tar tid innan man kan göra en bedömning och därför skickar de ibland patienterna tillbaka 

hem. 

Utdrag från informanternas analyserade berättelser: 

 

1:1”måste man alltid kolla när man tar bilderna hur mycket energi tillåter detta implantat. Det 

är jätteolika mellan olika implantat eee samt måste ta hänsyn vart sitter implantaten i 

kroppen.” 

1:2 “för att inom samma implantatgrupp kan man se att det finnas eee. MR- säkra ee MR-

villkorliga och MR-farliga implantat... “ 

1:3”vi skickar efter en operationsberättelse om det är för 10 år sen eller 15 eller 2 år ” 

1:4 “Om det handla om pacemaker då tar vi en lung bild för att ta reda på om man har 

pacemaker, om de inte vet det ..” 
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Säkerhetsföreskrifter 
 

Till denna subkategori hör informanternas berättelser om hur viktig det är med säkerhetsrutiner. 

De upplevde en bra säkerhetsrutin på MR-avdelningen. De tyckte att när man jobbar med MR-

miljö kräver detta noggranna kontroller av varandra samt av annan personal. 

 

Utdrag från informanternas analyserade berättelser: 

 

1:1 “Man får alltid tänka på vad man tar in i rummet. det är väldigt special eee och det kan bli 

jätteallvarliga konsekvenser”  

1:2 “. vi är så vana och har koll på alla andra. Det har vi” 

1:3 ” Att man nästan får vara liksom som en detektiv ibland man eee dubbelkolla hela tiden, 

dubbelkolla för patienterna skull” 

1:4 “det är om också både personal och anhöriga ska följa med patienten in till 

undersökningsrummet få de fylla i frågeformulär också “  

 

Hinder för MR-undersökning 
 

I denna subkategori har två informanter skildrat hur svårt det kan bli med en patient som har en 

pacemaker. För att det krävs att hitta pacemakerberättelse innan man kan göra undersökningen. 

Men det kan bli svårt när patienten har en äldre typ av pacemaker. Det är lika svårt när det 

kommer patienter från ett annat land som saknar tillgängliga journalanteckningar. 

 

Utdrag från informanternas analyserade berättelser: 

 

1:1 “Om det är ny pacemaker då det är lätt att hitta men om det är äldre pacemaker då är 

jättesvårt att hitta” 

1:2 “ eee ibland om  patienten har ingen journal  på grund av han kommer från ett annat land 

då remitterande läkare som ansvar, då eee skickar vi tillbaka  och de få utreda” 
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Upplevelsen av behov för utbildning 
 
Kategorin avser att andra avdelningar skall kunna förbättra sina rutiner inför MR-undersökning. 

Informanterna har beskrivit hur viktigt det är för MR-miljösäkerhet att personal från andra 

avdelningar förbereder patienterna innan MR-undersökningen. De subkategorierna som tas upp 

är brist på kunskap kring MR-miljö och förbättring av förberedelse inför MR-undersökning. 

 

Brist på kunskap kring MR-miljö 
 

Samtliga informanter beskriver att personal från andra avdelningar har alltför lite kunskap kring 

MR-miljö. Informanterna tyckte att personalen från andra avdelningarna har en bristande 

förståelse för hur stark magneten är. De förstår inte heller att magnetfältet inte stängs av i det 

dagliga undersökningsflödet och vilka konsekvenser det kan medföra. Detta gör att samarbetet 

fungerar sämre. 

 

Utdrag från informanternas analyserade berättelser: 

 

1:1 “folket förstår inte hur stark magneten är… Och eee de förstår inte hur allvarligt det kan 

bli om man har pacemaker eller elektroder som sitter kvar “ 

1:3 “det svårt och förklara magnetfält för att en del inte förstår att den magnetfält och de tror 

att man kan stänga av det” 

1:4 “många förstår inte riktigt att magnet alltid är på. För att på andra labb så vet de att de 

kan gå in med patienterna så länge när de inte tar bilder” 

 
 

Förbättring av förberedelse inför MR-undersökning 
 

Tre informanter tyckte att bättre samspel med andra avdelningar krävs för att förbättra rutinerna 

med MR-säkerhet. Personal från andra avdelningar behöver ha tillgång till säkerhetsföreskrifter 

för att öka sin förståelse angående MR-miljön. De upplevde att när en del patienter kommer in 

från andra avdelningar, är patienterna inte förberedda inför undersökningen.   



14 
 

De har beskrivit hur viktigt det är att patienter från andra avdelningar, speciellt sängliggande, 

kommer på utsatt tid.  

 

Utdrag från informanternas analyserade berättelser: 

 

1:1” Det är klart mer information, bättre förbereda patienten, att patienten kommer i tid, mer 

med förståelse för att MR undersökning tar långt tid och såna saker” 

1:2 ” 1:2 “uhh lite tråkig de avdelningarna.ee att inte patienterna förberedda när de kommer 

hit… avdelningarna måste sköta sig bättre sitt arbete…” 

1:3” Det skiljer sig väldigt mycket att vissa avdelningar som vi har de vet eee att de ska 

förbereda patienterna, vi behöver inte säga till när vi ringa eee och en del avdelningar de kan 

inte det” 
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Följande rubriker innehåller en diskussion om metoden som valts ut för studien samt en studiens 

resultat. Huvudsyftet med studien var att undersöka röntgensjuksköterskans upplevelse av att 

arbeta i MR-miljö.  

Metoddiskussion 
 

Studien utfördes genom kvalitativa intervjuer. Författaren använde denna metod för att den 

lämpar sig bra när författare vill ta tillvara människors upplevelser. Intervjuerna gav värdefull 

information om röntgensjuksköterskors praktiska erfarenheter av arbetsmiljö på MR och har 

gett material till denna studie.  

 

Författaren valde att bara ha intervjuer med röntgensjuksköterskor som har jobbat längre med 

MR-undersökning. Men i verkligheten blev det tre sjuksköterskor med längre erfarenhet och en 

som bara arbetat i ett år med MR-undersökning. Men med varierande erfarenheter kunde 

författaren fånga olika upplevelser och perspektiv till denna studie.  

 

Ett informationsbrev skickades via mail av författaren så att informanterna kunde läsa igenom 

i lugn och ro innan intervjuerna utfördes. Detta gjordes för att deltagarna skulle få tid att 

bestämma sig för om de ville delta i studien eller om de ville avstå (Patel & Davidson,2014). 

Innan intervjun utfördes informerades deltagare via mail om att intervjuerna skulle bli inspelade 

med hjälp av en mobiltelefon för att sedan kunna transkriberas.  Dessutom informerade 

författaren att inspelningarna skulle raderas efter studiens slut. 

 

Varje deltagare intervjuades enskilt då författarna ansåg att varje personlig känsla och 

upplevelse var viktig för att öka studiens tillförlitlighet (Ryan, Coughlan & Cronin,2009). Den 

ursprungliga planen var att göra två intervjuer via telefon istället för att åka till platsen, men 

erfarenheten från de två första intervjuerna visade att det fanns fördelar med att träffas fysiskt. 

Då kunde deltagarna få talutrymme på platsen, och ljudinspelningen blev lättare. Att besöka 

miljön där de arbetar ökade dessutom förståelsen för det de berättade (Backman, 2006). 

 

Ljudinspelning var viktig för denna studie, då kunde författaren ge mer fokus och 

uppmärksamhet till de personer som intervjuades. Om författaren hade använt en annan metod 
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till exempel att anteckna hade det varit svårare att fokusera på samtal och eventuella följdfrågor. 

Med inspelning kunde författaren analysera data senare och författaren kunde lyssna på 

inspelningen flera gånger (Gelling, 2015). Med inspelning kunde författaren garantera att inte 

ha missat något som deltagarna sagt på intervjun och ingen information gick förlorad inför 

transkriberingen. 

 

Att använda en intervjuguide med 6 frågor samt följdfrågor hjälpte till att styra 

intervjudeltagarnas svar. Frågorna diskuterades med handledare innan intervjuerna utfördes för 

att se om de var relevanta för studiens syfte. Författaren använde intervjuer av semistrukturerad 

typ. Det var ett medvetet val, eftersom det ger möjlighet att anpassa sig till det som sägs och 

öppna dialogen ytterligare för information till studien (Henricson,2012). 

 

Eftersom den första och andra intervjun utfördes på olika dagar kunde författaren transkribera 

den första intervjun direkt innan den andra gjordes. Genom att göra transkriberingen direkt efter 

varje intervju hade författaren samtalet färskt i minne, kunde anteckna deltagarnas kroppsspråk 

och tolka deras känslor. Dessutom gav det författaren värdefull kunskap om hur intervjuare kan 

använda kroppsspråket för att undvika att distrahera eller avbryta deltagarna. Dessutom gav det 

möjlighet att förbereda sig för nästa intervju. Till en början upplevdes metoden tidskrävande, 

eftersom den omfattade både att formulera frågor, kontakta kliniker, transkribera och analysera 

data. Författaren fick själv ta del av personalens upplevelse och känslor. Uppmärksamhet krävs 

från författaren under intervjuerna för att lyssna noga. Detta kan ge författaren data som kan 

knytas till resultat (Henricson,2012; Gelling, 2015). 

 

Författaren anser att studien har förklarats på ett tydligt sätt, vilket gör att andra forskare kan 

använda samma process. Författaren ansåg att studien är trovärdig eftersom både svagheter och 

styrkor beskrivits noggrant. Antalet deltagare och variation på deltagarnas erfarenheter har 

bidragit till att ge studien ett trovärdigt resultat.  

 

Författaren ansåg att konfidentialitetskravet följts i denna studie. Deltagarnas identitet 

skyddades genom att författaren kodade deltagarna till en siffra i studien och på detta sätt kunde 

författaren hantera deltagarnas uppgifter konfidentiellt i resultatredovisningen.  
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Resultatdiskussion  

Upplevelsen av samarbete  

Resultat visar att samtliga intervjuade röntgensjuksköterskor (RSS) på både klinikerna kände 

sig säkra som helhet i MR-arbetsmiljön. Tre av RSS hade jobbat längre med MR-

undersökningar och en hade jobbat mindre. RSS som hade jobbat under en kort period kände 

att det kräver tid när RSS jobbar med MR-undersökningen. Detta kan vara på grund av nya 

utrustningar och nya rutiner. Samtliga RSS nämnde hur viktigt det är att ha bra relation till sina 

arbetskollegor. När RSS känner sig trygga med sitt arbete och med annan personal går det 

fortare att lära sig på arbetsplatsen. Detta kan bero på personlighet och erfarenhet. Att lära känna 

varandra och lita på varandra tyckte deltagarna var viktigt för att skapa ett bra samspel på 

arbetsplatsen. RSS upplevde varandra trevliga och hjälpsamma på arbetsplatsen. Enligt andra 

studier är det en av de viktigaste punkterna när det kommer till trivsel på en arbetsplats. Detta 

gör att personal ska kunna utvecklas och ha en bra relation till andra yrkesgrupp (Pineau Stam, 

Spence Laschinger, Regan & Wong, 2015). Detta lyfts även fram i en tidigare artikel av 

Andersson, Fridlund, Elgán & Axelsson (2008) som beskriver att samverkan på arbetsplatsen 

är av stor vikt när det gäller arbetsrutiner för att få undersökningen gjord på bästa möjliga sätt. 

För att uppnå detta krävs det ett bra samspel och kommunikation med patient och även mellan 

personal. 

Resultat visar att när RSS jobbar med MR-undersökningen kräver det en bra kommunikation 

med patienten inför undersökningen. Eftersom det är viktigaste inför MR-undersökningen är 

att informera patienten om hur undersökningen går till samt om förberedelserna. Denna gör att 

patienten ska känna sig trygg inför undersökningen. När patienten känner sig trygg med 

informationen blir denna mer samarbetsvillig inför MR-undersökningen. Detta styrks i en 

studie av Bolejko et al. (2008) där patienten har rätt att få tillräcklig information, och därför 

måste röntgensjuksköterskan vara förberedd för detta. Studien visar också att 

röntgensjuksköterskan ska ge patienten både muntlig och skriftlig information för att underlätta 

undersökning och detta kräver ett bra samspel med patienten. Att informera patienten inför MR-

undersökningen har stor betydelse för att få en bra undersökning. Stressfaktorer kan påverka 

både patient och personal när det gäller hantera säkerheten. Detta lyfts även fram i en tidigare 

artikel av Murphy (2001) som beskriver att när röntgensjuksköterskan har lugna rörelse och 
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ögonkontakt med patienten kan det ge trygghet och bättre samspel med patienten (Murphy, 

2001).  

Upplevelsen av kontrollrutiner 
 
Samtliga RSS konstaterade att det absolut viktigaste är kontrollen av patienten inför 

undersökning. Detta handlar inte bara om implantat i kroppen, utan även metallföremål som 

finns i patientens fickor som sedan kan bli till projektiler på grund av det starka magnetfältet. 

Det gäller även andra magnetiska föremål, som inte får finnas med i undersökningsrummet, 

exempelvis syrgastuber, saxar, rullstolar och andra magnetiska föremål (Berglund & Jönsson, 

2007).   

 

Det är viktigt att läsa remisser noga och att kontrollera frågeformulär inför undersökning med 

magnetkamera. Har patienten något implantat i kroppen som kan vara kontraindicerande, 

beställs operationsberättelse för att undersöka vilken typ av implantat det är, vilken tillverkare 

och vilken beteckning implantatet har. Detta är viktigt för att kunna bedöma om implantatet är 

säkert för MR-undersökning eller inte. I samma grupp av implantat kan det finnas de som är 

MR-säkra, de som är MR-kompatibla under vissa förutsättningar (exempelvis viss styrka på 

magnetfältet) och de som är förbjudna att undersökas i MR-miljö. Detta styrks i en studie av 

Sommer, Bauer & Fischbach (2017) där det visas att vissa implantat är kontraindicerade och en 

del är det inte. Att ta beslut om att göra en MR-undersökning av en patient med implantat kräver 

noggrannhet både vid läsning av patientjournal och kontroll huruvida implantatet är MR-

kompatibelt eller ej. Genom att följa säkerhetsrutiner kan RSS undvika olyckor som patienterna 

annars kan drabbas av till följd av felaktiga beslut. 

 

Resultat visar även att det kan också skilja sig åt mellan äldre implantat och nyare implantat. I 

enligheten med Sommer, Bauer & Fischbach (2017) beskriver att de äldre pacemakrarna 

använder ett ferromagnetiskt kontroll-element (reed switch) och när det utsätts för ett 

magnetfält kan det leda till en vridning vilket kan påverka batterispänningen och orsaka 

uppvärmning. Denna kan göra att hjärtmuskeln tar skada, vilket resulterar i akut eller kronisk 

skada. Därför måste röntgensjuksköterskan ta hänsyn till vilken typ av pacemakerpatienten har. 

Ferromagnetiska element har minskats i nya pacemakrar, vilket gör att nya pacemakrar inte 

längre är en kontraindikation vid MR-undersökningar. 
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Upplevelsen av behov för utbildning 

 
Resultatet visar att deltagarna tyckte det är viktigt att det finns ett samspel mellan MR-personal 

och personal från andra avdelningar, eftersom det handlar om ett starkt magnetfält som kan 

attrahera metallföremål.  Deltagarna lider av att personal från andra avdelningar har brist på 

kunskap och förståelse kring MR-säkerheten och var missnöjda med samarbetet. När en patient 

kommer från en avdelning, har personalen där inte alltid förberett patienten med att avlägsna 

alla metallföremål och låta hen byta om till sjukhuskläder. Personalen förstår inte hur allvarliga 

konsekvenserna kan bli om patienten har till exempel EKG-elektroder som sitter kvar på 

bröstkorgen eller metallföremål i fickor som kan bli projektiler på grund av det starka 

magnetfältet. Detta gör att riskerna för vad som kan hända ökar på grund av deras oerfarenhet 

eller oförståelse. RSS vet inte om personalen har verklig brist på kunskap eller om de ignorerar 

riskerna I tidigare forskning finns några exempel på händelser som har inträffat på grund av 

bristande kunskap, en fläktmotor drogs från en ingenjörs grepp in i en 1,5T magnet medans en 

patient var på MR-britsen, lyckligtvis klarade patienten sig med mindre skador. En annan 

patient skadades när en syrgasflaska togs in i undersökningsrummet och flaskan drogs in mot 

magnetkameran. För att minimera riskerna måste personalen ha förståelse för och alltid 

uppdatera kunskapen om utrustningen (Dempsey, Condon, Hadley, 2002) 

Personal på andra avdelningar vet inte heller att små saker kan bli farliga.  Detta var den främsta 

orsaken till att RSS känner sig stressade och belastade när det kommer patienter och personal 

från andra avdelningar till denna miljö. Detta lyfts även fram i en tidigare artikel av Murphy 

(2001) som beskriver att det är viktigt att förbereda patienten inför MR-undersökningen. 

Eftersom MR-undersökningen tar tid och den utförs med avancerad teknologi är det lätt att 

drabbas av stress på arbetsplatsen på grund av att detta. Det bekräftas även i en artikel av Booth 

(2008) som förklara att RSS som jobbar under hög belastning kan påverkas negativ. RSS 

ansvarar för undersökningen och när de blir belastade påverkas kommunikation med patienten 

negativ. Dessutom ska de försöka att hålla sin koncentration på andra saker som 

säkerhetsrutiner och sedan tekniken för att undersökningen skall gå fort. Detta för att undvika 

att patienter skall klaga på lång väntetid. 
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Samtliga deltagarna hade positiva upplevelser av arbetsplatsen. De kände sig trygga och säkra 

med att arbeta i MR-miljö eftersom de hade en bra kommunikation med varandra och hade bra 

säkerhetsrutiner. Samspelet på arbetsplatsen var enligt deltagarna jätteviktigt för att MR-miljö 

handlar om ett starkt magnetfält och att det krävs strikta säkerhetsrutiner. Samspelen var inte 

bara mellan personal, utan även mellan personal och patienter. Samspelen var ett sätt för att 

förhindra olyckor samt skador vid MR-undersökningen. Eftersom olyckor och skador kunde 

uppstå på grund av fel i MR utrustningen eller på grund av mänskliga faktorer.  

När det gällde personal från andra avdelningar saknades detta samspel mellan personalen och 

patienten.  Mer förståelse och kunskap från andra avdelningar om säkerheten i MR-miljön var 

något som deltagarna hade önskat.  Det skulle göra att röntgensjuksköterskor kunde känna sig 

mer trygga och säkra när patient och personal från andra avdelningar kommer in i dessa miljöer.  

Som förbättringsförslag tycker författaren att RSS som jobbar med MR-undersökningar skall 

utbilda personal på andra avdelningar för att på så sätt öka deras kunskap angående säkerhet i 

MR-miljö. MR-personal skall berätta om de olyckor som kan uppstå när säkerhetsrutiner inte 

följs. Dessutom bör skriftlig information om MR-säkerhet skickas till alla avdelningar. 

 

Förslag till vidare forskning 

Författaren tycker att det behövs mer forskning inom detta område. Eftersom denna studie är 

en intervjustudie kan fortsatt forskning inom området förslagsvis göras via litterastudie för att 

få med fler informanter.  
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