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HUR KAN BARN OCH FÖRÄLDRAR 
FÖRBEREDAS OCH INVOLVERAS?

SLUTSATS

Bilder kan användas som hjälp för att 
förbereda och involvera barn och föräldrar i 
en röntgenundersökning. 

Barn, föräldrar och vårdpersonal har varit 
med att utveckla ett material för att 
anpassa informationen efter varje barns 
förutsättningar och behov.

INTRODUKTION

Att involvera barn och få dem att känna sig trygga i 

en undersökningssituation på röntgen kan vara en ut-

maning. En förutsättning för att mötet mellan barnet 

och vårdpersonalen ska bli så bra som möjligt, är att 

förberedelsen och informationen är anpassad till varje 

barn. Ett sätt kan vara att använda bilder.

Bilder används sällan vid en röntgenundersökning, 

eftersom det inte finns. Därför har vi gjort en studie för

att utveckla bilder som kan användas för att förbereda 

barnen.

METOD

Vi har tillsammans med barn, föräldrar, röntgensjuk-

sköterskor och en illustratör, utvecklat bilder och text som 

på ett enkelt sätt kan användas i kommunikationen med 

barn och föräldrar i samband med en akut 

röntgenundersökning.

RESULTAT

Resultatet blev en samtalskarta som vårdpersonalen kan 

använda i mötet med barn och deras föräldrar i samband 

med en röntgenundersökning. 

Materialet består av enkla bilder anpassade för barn från 

7 år och uppåt. I tillägg till bilderna finns en kort beskriv-

ande text på svenska för de barn som kan läsa och som 

stöd till föräldrarna.
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Figur 1: Exempel från bildstödet.
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