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röret
r
ret
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sköterskestuderande och vill stimulera den professionella utvecklingen genom att i
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LIT TERATURSTUDIE

☛ rapporteringsskyldighet med syftet att bidra till hög patientsäkerhet

Etiska aspekter för röntgensjuksköterskan
Barnmisshandel är ett område som kan innebära etiska dilemman. Barn som utsätts för våld, psykiska trakasserier
och vanvård har fått sin integritet kränkt och övergreppen
är nästan alltid kopplade till känslor som skam och skuld.
Dessa känslor finns även om offret inte haft möjlighet att
hindra övergreppet. När oro och misstanke för att barnet far
illa uppdagas och anmäls är det av yttersta vikt att inte kränka barnet ytterligare. Att anmäla kräver mod och förmåga att
sätta barnet bästa i första rummet även om det kan leda till
konflikt med och kränkning av vårdnadshavaren. Som personal kan det största etiska problemet vara att inte reagera
vid misstanke om att ett barn far illa då detta sviker barnet
ytterligare.
Definition av barnmisshandel
Enligt svensk lag räknas alla människor under 18 år som
barn. I många länder i världen är det fortfarande lagligt att
utföra barnaga och att slå barn. Med barnaga menas att barnet tillfogas fysisk smärta eller obehag med syfte att straffa
eller tillrättavisa barnets beteende utan att orsaka kroppsskada. Ett förbud mot barnaga innebär att allt våld mot barn
är straffbart och den som utför en sådan handling begår ett
brott vilket benämns som barnmisshandel. Definitionen
av barnmisshandel innefattar flera olika typer av skadande
handling som utförs av vuxna människor. Det innebär fysisk
misshandel, psykisk misshandel, sexuella övergrepp och försummelse, samt våld i nära relation.
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Markörer för barnmisshandel
Blåmärken är den vanligaste konsekvensen av misshandel
och som röntgensjuksköterska är det en god kunskap att
kunna särskilja skador som uppkommit under normal lek
och aktivitet eller olyckshändelser från de skademönster som
uppkommer av misshandel. Genom att uppmärksamma placering, storlek och utbredning av skadan har forskning fastslagit att viss placering och mönster ger misstanke till annan
uppkomst än olycka. Efter blåmärken är frakturer den vanligaste konsekvensen av fysisk misshandel hos barn och även
här behöver barnets normala rörelsemönster tas i beaktning.
Förutom blåmärken och frakturer är både bitskador och termiska skador vanliga vid fysisk barnmisshandel.
Det är inte bara fysiska markörer som uppkommer hos
barn som exponeras eller utsätts för misshandel. Barnens
psyke och personlighet påverkas av den traumatiska upplevelse de varit med om. Anpassningsstrategier utvecklas av
barnet för att hantera att de lever i en otrygg miljö, de kan ta
på sig skulden för det inträffade och anpassar sitt agerade för
att inte irritera förövaren.
Markörer hos vårdnadshavare som är förövare
Det finns vissa kända beteendemönster dokumenterade hos
vårdnadshavare som är förövare när de uppsöker sjukvården
för det misshandlade barnet. Vanligtvis söks vård i ett senare
skede än normalt, även då skadans omfattning borde betraktats som allvarlig av vårdnadshavaren.

SYFTE
Syftet med denna studie är att undersöka vilka skriftliga riktlinjer som finns för röntgensjuksköterskan vid möten med
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barn som misstänks fara illa. Samt hur riktlinjerna är utformade för att kunna ge ett stöd för röntgensjuksköterskan.
Förberedelser
Utifrån studiens syfte och frågeställning utformades en enkät innehållande sex stycken frågor gällande röntgenklinikers befintliga riktlinjer för misstanke om barnmisshandel
och tillgängligheten av dessa.
Studien utfördes på röntgenkliniker som kunde jämställas med varandra. För att få en geografisk spridning över
Sverige delades landet upp i tre geografiska delar: Norrland,
Svealand och Götaland
Resultatdiskussion
Studiens syfte var att fastställa och belysa de riktlinjer som
finns på röntgenkliniker gällande orosanmälan vid misstanke om att ett barn far illa. Resultatet innebär en inblick i hur
rutinerna kring orosanmälan ser ut på röntgenkliniker runt
om i Sverige. Av de 13 kontaktade röntgenklinikerna är det
totalt sex stycken som kan uppvisa eller säger sig ha befintliga skriftliga riktlinjer för orosanmälan. De övriga sju röntgenklinikerna har inte uppvisat egna riktlinjer för orosanmälan, vilket motsvarar drygt hälften av de kontaktade röntgenklinikerna. Det utgör ett resultat som innebär att skriftliga
rutiner för orosanmälan för barn som far illa inte förekommer hos samtliga röntgenkliniker i studien.
En röntgenklinik med riktlinjer som personalen inte är
informerad om kan likställas med en röntgenklinik utan
riktlinjer. I en svensk studie var det hela 60 % av allmänläkarna som var utom vetskap att det fanns riktlinjer för orosanmälan på deras arbetsplats. Om det förekommer lika låga
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siffror på övriga kliniker, däribland röntgenkliniker i Sverige, så är det inte förvånande att endast två tredjedelar av alla
anmälda misshandelsfall mot barn med kroppskada som utgång anmäls genom hälso- och sjukvården. Resultatet i den
här studien visar att det är en röntgenklinik som har ålagt
personalen lässkyldighet av befintliga riktlinjer. En annan
av de 13 röntgenklinikerna informerar vid nyanställning om
den lagstadgade anmälningsplikten. Detta kan vara en fingervisning om att många röntgensjuksköterskor inte känner
till vilka riktlinjer som finns.
Att träffa på barn som far illa kan vara en mycket påfrestande upplevelse som kan beröra och skapa starka känslor.
På arbetsplatser där det arbetar personal som har anmälningsskyldighet bör det finnas riktlinjer som tydligt berättar
vem som ska anmäla och till vem anmälan görs för att vägleda röntgensjuksköterskan i denna situation. Fyra erhållna
dokument med riktlinjer uppfyller detta. De innehåller klara
hänvisningar angående var anmälan ska göras och röntgensjuksköterskan hänvisas till direktlänkar eller anmälningsblanketter som finns bifogat i dokumenten. Arbetsledare
eller andra chefer behöver vara uppmärksamma på om den
som träffar på barn som misstänks fara illa och ska göra en
anmälan behöver stöd och handledning i situationen. Detsamma gäller även efter att en anmälan har gjorts, vilket
också tre av röntgenklinikerna i den här studien har inskrivet i sina riktlinjer.
Författarna till denna studie har försökt att i både lagtext
och webbaserad hälso- och sjukvårdsinformation samt genom webbaserad information från landstingsfullmäktige
söka rätt på konkreta direktiv för hur dokument och riktlinjer ska eller bör kvalitetssäkras genom revideringar och

REPORTAGE

Bloemfontein, Central University of Technology
Faculty of Health and Environmental Sciences, Department Clinical Sciences,
Radiography
i slutet av januari månad lämnade jag ett kallt och ruggigt Åhus

☛

för att bege mig till ett soligt och varmt Bloemfontein. Bloemfontein är förutom Pretoria och Kapstaden en av tre huvudstäder i Sydafrika. Jag hade fått en inbjudan av Dr Jeanette Du
Plessis, Lecturer Beatrix Kotze och Prof Hesta Friedrich-Nel, att
komma till universitetet, cut, och avdelningen för Kliniska
Vetenskaper, radiografi. Syftet med besöket var att lägga grunden till ett samarbete och presentera den Svenska röntgensjuksköterskeutbildningen, framförallt Lunds utbildning och
att föreläsa om olika handledningsmodeller. Jag fick förmånen
att delta i invigningsceremonin vid terminsstart som börjar i
januari.
Vid invigningen bär alla capes i olika färger, hattar och
mössor. Det finns en stolthet och glädje hos både lärare och
studenter, när de i färger visar sin akademiska grad, Masters,
PhD och Professor. Musiken som spelades både ute på gården
och inne i den stora aulan var medryckande afrikansk.
utbildning till radiographer i sydafrika är 4-årig och ger behörighet att arbeta inom diagnostik, ultraljud och nuklearmedicin. Studenterna erhåller en kandidatexamen. Innehållet
i utbildningen överensstämmer till stor del med hur den ser
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ut i Sverige. cut tar emot cirka 70 studenter till programmet
varje år. Totalt finns 11 olika officiella språk representerade
men utbildningen hålls uteslutande på engelska. Förutom den
reguljära utbildningen finns en förberedande kurs som ska
symbolisera en bro mellan gymnasieutbildning och universitet, med intag av mellan 45 och 55 studenter. De studenter som
är intresserade av att söka till radiograf programmet, men
saknar tillräckliga förkunskaper, är välkomna att söka till
denna förberedande ett-åriga kurs. Studenterna har möjlighet
att söka stipendier som kan finansiera studierna och boendet.
Många av studenterna bor i studentrum inom universitetsområdet eller i dess omedelbara närhet.
I Bloemfontein kan vfu genomföras antingen på ett sjukhus som drivs kommunalt eller på ett privat sjukhus. Flertalet
studenter genomför vfu på det kommunala sjukhuset eftersom tillgängligheten på vfu-platser är flest där. Det privata
sjukhuset är det mest eftertraktade, och för att få en vfu-plats
där måste studenterna skicka in en särskild ansökan och därefter sker uttagning genom intervjuer. Att vara student på det
privata sjukhuset innebär att studenten får ersättning i form
av lön, ingår i ett team och har ett arbetsschema för helger
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och kvällar. För att studenterna ska kunna förflytta sig på ett
tryggt och säkert sätt mellan universitet och vfu-plats åker
studenterna kostnadsfritt med universitetets buss eller taxi till
och från respektive vfu-plats, med utgångspunkt från universitetet. Detta är nödvändigt på grund av risker och osäkerhet
som råder i landet.
cut erbjuder flera vidareutbildningar och kurser som ges
inom ramen för Continuing Professional Education (cpd).
Bland annat erbjuds en 1-årig utbildning i Mammografi efter
grundutbildning till radiographer. I Sydafrika är det krav på
vidareutbildning med inriktning Mammografi, för att erhålla
de kvalifikationer som krävs för att arbeta inomMammografiverksamheten. Dessa krav skiljer sig avsevärt från det Svenska
systemet där det inte krävs någon specifik utbildning för att
nå den kompetens som krävs för att genomföra mammografi
undersökningar. Det enda som erfordras är ett »körkort« för
att kunna hantera röntgenutrustning/modaliteten och ett
visst antal timmar i strålskydd.
den värme jag möttes av från människorna, lärare och studenter
på universitet och avdelningen går inte att förmedla i skrift,
men jag vill ändå förmedla det till er som läser detta. Kanske
bilderna säger mer än orden! Framtiden visar ett nära samarbete både inom utbildning och forskning, student- och lärarutbyte och deltagande i nationella och internationella konferenser och kongresser.

Bodil T Andersson
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