Röntgenhoitajan päätöksenteko natiivikuvan arvioinnissa
– Hyväksyä vai hylätä?
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Vuonna 2011 Suomessa tehtiin 3 246 875 tavanomaista natiiviröntgentutkimusta[1],
joita tuottaa n. 2500 röntgenhoitajaa. Natiiviröntgentutkimuksissa röntgenhoitajat työskentelevät itsenäisesti, joskus toimipisteissä, joissa radiologi ei ole paikalla.
Kuvan hyväksyminen tai hylkääminen on päätöksentekotilanne. Päätöksentekoon liittyy aina valinnan tekeminen vähintään kahden vaihtoehdon välillä. Terveydenhuollossa päätöksenteko perustuu ammatilliseen tietoon ja kokemukseen. Röntgenhoitajan
päätöksenteon pohjana on röntgenhoitajan tutkintoon johtanut koulutus. Valmistumisen
jälkeen päätöksentekotaito kehittyy perehdytyksessä oppimalla oman yksikön käytäntöjä. Työkokemuksen lisääntyessä päätöksentekokyky kehittyy ja sitä parannetaan lisää
täydennyskoulutuksella.
Suuressa osassa tutkimuksia otetaan vähintään kaksi projektiota. Jokaisessa tutkimuksessa röntgenhoitaja tekee siten vähintään yhden päätöksen kuvan hyväksymiseksi tai
hylkäämiseksi. Myös lisä- tai uusintakuvaustilanteessa tehdään sama päätös. Pelkästään kuvan hyväksymiseen liittyviä päätöksentekotilanteita voi karkeasti arvioida olevan vuodessa vähintään 6,5 miljoonaa. Projektioiden lukumäärän kasvaessa ja lisäkuvien myötä lukumäärä saattaa kasvaa jopa kaksinkertaiseksi.
Kuvan uusimisesta päättää röntgenhoitaja oman arvionsa perusteella sekä Suomessa
että muualla[2, 3, 4, 5, 6]. Jos röntgenhoitaja koki olevansa epävarma, hän konsultoi radiologia[3, 6]. Kuva-arviointiin liittyvän valinnan (hyväksyä, uusia tai hylätä) röntgenhoitaja tekee joko täysin itsenäisesti tai kollegojensa kanssa. Radiologin konsultointi on
harvinaisempaa kuin kollegan[5, 6]. Kun arviointiin liittyi näkyvää vuorovaikutusta,
keskusteltiin kuvan yleisestä riittävyydestä, projektion suoruudesta, kuvan rajauksesta,
kuvan yleisestä onnistumisesta / hyvyydestä, artefaktoista, kuvausparametreista tai
yleisesti kuvauskirteereistä[5]. Röntgenhoitajan itsenäiseen päätöksentekoon vaikuttavat
harvoin muiden röntgenhoitajien toimintatavat uusinta- tai lisäkuvaustilanteissa. Päätöstä tehdessään röntgenhoitajat huomioivat potilaalle aiheutuvan potilasannoksen[6].
Yleisimmin viitatuista radiografian oppikirjoista[7, 8, 9] ei löydy tietoa kuvan uusimisesta. Bontragenin[10] kirjassa on pieni kappale ”Minimum Repeat Radiographs” jossa
lyhyesti kuvataan yleisimpiä uusimisen syitä. Vastaavia suomenkielisiä oppikirjoja ei
ole. Weatherburn[3] on todennut, ettei röntgenosastolla ole menettelytapaa kuvien uusi
misesta. Oletettavasti näin on myös Suomessa.
Kuvan hylkäykseen vaikuttaa potilasryhmä, tutkimustyyppi, käytetty laitteisto, ja röntgenhoitajan taidot[11]. Hukkaprosenttia laskettaessa lisäksi vaikuttaa hylkäysten rekisteröintitapa. Lisäksi uusintojen määrään vaikuttaa röntgenhoitaja ja potilas, kiire, työntekijöiden vähyys ja työn määrä[12].
Kun on siirrytty analogisesta kuvantamiseta digitaaliseen filmitulosteiden kautta digitaaliseen arkistointiin, on röntgenhoitajan työnkulku muuttunut huomattavasti. Wideman ym.[13] vertasivat työnkulun muutosta siirryttäessä analogisesta digitaaliseen kuvantamiseen ilman PACSia. Analyysin mukaan kuvanlaadun arviointiin käytettiin
analogisessa kuvannassa keskimäärin 16 sekuntia ja digitaalisessa 17 sekuntia. Kurtin[5]
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mukaan päätöksenteko uusinta- ja lisäkuvaustilanteissa on nopeaa ja kestää keskimäärin alle 10 sekuntia. Kuva-arviointiin käytetty aika vaihtelee tutkimuksen ja potilaan
terveydentilan mukaan. Haasteellinen kuvaustilanne (asettelu) vaikutti otetun kuvan
arvioinnissa. Röntgenhoitajan kokemuksella on oletettavasti vaikutusta kuva-arvioinnin ajalliseen kestoon. Päätöksentekoon kuvan diagnostiseen laatuun vaikuttivat mm.
tutkimuksen tuttuus ja poikkeamat kuvan laadussa.
Röntgenhoitaja suunnittelee kuvauksen lähetteen tietojen perusteella. Lisätietoa saadaan edellisistä kuvista, potilaalta kyselemällä tai häntä havainnoimalla. Kuvauslaitteisto tai apuvälineet helpottavat tai saattavat asettaa rajoituksia kuvan ottamiseen.
Yhteistyö potilaan kanssa on tärkeää hyvälaatuisen kuvan saamiseksi.
Aiemman kuvan katsomisella on todettu olevan vaikutusta kuvan uusimiseen. Jos ennen kuvausta lonkan, polven ja nilkan proteesikontrolleissa katsottiin edelliset kuvat,
pieneni uusintojen määrää 33 %:sta 11 %:iin[14].
Digitaalista kuvantamista käytettäessä uusintoja aiheutuu eniten röntgenhoitajien taidoista johtuvista syistä. Yleisesti suurin uusintoja aiheuttava syy on projektiovirhe
vaihdellen n. 50–80 % kaikista uusinnoista.[esim. 2, 15, 16]. Aikanaan filmi-vahvistuslevykuvannassa suurin uusimisten syy oli valotusvirhe. Yhtä luokittelua käytettäessä valotusvirhe-kategoriassa oli todennäköisesti kuvia, joissa oli myös esim. asetteluvirhe.
Digitaalisessa kuvannassa laajan dynaamisen alueen johdosta valotukseen liittyvät
virheet ovat vähentyneet[esim. 17].
Digitaalisen tekniikan, erityisesti taulukuvailmaisintekniikan, on arvioitu nostaneen
uusintakuvien määrää. Syyksi on luonnollisesti arvioitu uusimisen helppous – uusitaan
varmuuden vuoksi[11, 17]. Uusintojen on todettu lisäävän ”tehottomuutta” – ne kuluttavat
turhaa aikaa ja resursseja[15].
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Kuvio: Röntgenkuvan ottaminen prosessikuvauksena sekä hyväksymiseen tai hylkäämiseen vaikuttavia tekijöitä eri vaiheissa.
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