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Konferensen anordnades av den europiska föreningen för barnradiologi och arrangeras 

årligen. Detta år låg konferensen i Helsingfors, Finland. Konferensen vänder sig till 

radiologer och röntgensjuksköterskor (engelsk titel radiographers) som arbetar med barn. 

Fokus för röntgensjuksköterskor var kommunikation, bemötande, metodutveckling och 

stråldosoptimering inom alla modaliteter. Där var även föreläsningar riktade till radiologer 

som hade fokus trauma, undersökningar inom olika organsystem, kärlmissbildningar, 

organtransplantation och fosteravbildning. Både radiologier och röntgensjuksköterskor var 

välkomna att delta på de olika sessionerna. 

Jag var inbjuden föreläsare och föreläste om alternativ till anestesi för barn i samband med 

magnetresonanstomografi (MRT) undersökningar. Föreläsningen presenterade barnens 

perspektiv i samband med MRT-undersökning och fokus låg på att presentera den forskning 

inom området som har gjort på förberedelser och information för att sänka barns oro samt 

minska användning av sedering/generell anestesi i samband med undersökningen. Även delar 

av min avhandling presenterades där vi utvecklade och testade en intervention med 

åldersanpassade förberedelser och rutiner med syfte att minska oro och antalet barn med 

cancer som behövde sövas i samband med strålbehandling. 

 

Konferensen hade ett brett utbud av föreläsningar som var riktade till röntgensjuksköterskor 

och radiologer. Föreläsningarna höll hög kvalitet och fokuserade på olika perspektiv som 

berör barn i samband med röntgenundersökningar. Föreläsningar som jag fann intresssanta 

berörde hur man kommunicerar om stråldos till barn och föräldrar, barnmisshandel och 

bemötande av barn med speciella behov och de utmaningar som finns.  

Alla röntgenundersökningar ska vara berättigad och optimerad. Som patient har du rätt till att 

bli informerade om de risker en undersökning kan innebära men även dess fördelar. Barn är 

känsligare för strålning än vuxna därav är det viktigt att reducera stråldoser samt att optimera 

barnets position i samband med en undersökning. Att informera om stråldoser till barn och 

föräldrar kräver att röntgensjuksköterskan har goda kunskaper inom ämnet och dess fördelar 

samt nackdelar, därav är fördjupad utbildning inom området viktigt. Det innebär även att 

röntgensjuksköterskan behöver ha goda kommunikationsfärdigheter för att kunna förmedla 

kunskap till barnet, föräldrarna och övrig personal som är involverade. 

Barnmisshandel och diagnostisering av barnmisshandel var ett annat viktigt område som 

berördes. När ett barn misstänkts vara utsatt för misshandel är en skelettröntgenundersökning 

samt en uppföljning av denna två veckor senare av stor betydelse för att kunna diagnostisera 

frakturer och datera när dessa uppstod. De lyfte vikten av välutbildade röntgensjuksköterskor 

då det ställer höga krav på omvårdnaden, stråldos, bildkvalitet och antal projektioner.  

Undersökningen kräver stor noggrannhet och ska genomföras enligt protokoll.  
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Bemötande av barn med speciella behov i samband med röntgenundersökning vara en annan 

intressant föreläsning. Det kan vara utmanade att undersöka dessa barn de en undersöknign 

inte är den andra lik pga. barnen är i olika åldrar och har olika behov och 

funktionsnedsättningar. Föreläsaren lyfte olika strategier utifrån klinisk erfarenhet. 

Att få spridda våra resultat från avhandlingsarbetet, ta del av innehållet i konferensen samt 

möjligheten till att nätverka var oerhört berikande för min fortsatta forskning.  

 

 

 


