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Abstrakt 
 

BAKGRUND: Patienter kan ofta känna oro innan de ska genomgå en 

röntgenundersökning och det är röntgensjuksköterskans uppgift och ansvar att 

underlätta undersökningen för patienterna. SYFTE: Att belysa betydelsefulla 

aspekter i mötet mellan röntgensjuksköterskor och patienter som kan minska 

patienternas oro i samband med röntgenundersökningar. METOD: Studien är 

genomförd som en litteraturstudie. 13 vetenskapliga artiklar analyserades genom 

integrerad analys. RESULTAT: Analysen resulterade i tre betydelsefulla aspekter som 

kan minska patienters oro i samband med radiologiska undersökningar; 

kommunikation, information och röntgensjuksköterskans bemötande. SLUTSATS: 

Med individanpassad kommunikation, information och bemötande kan 

röntgensjuksköterskan bidra till att minska patienters oro i samband med 

röntgenundersökningar. 
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Problembeskrivning 

 

Mötet mellan patient och röntgensjuksköterska är betydelsefullt då röntgensjuksköterskan inte 

bara har en teknisk, utan även en stödjande roll som en del av sin profession (Egestad, 2012). 

I vårdsituationer då den tekniska aspekten av en röntgensjuksköterskas arbete är dominerande, 

är det viktigt att inte försumma patienters känslomässiga behov (Wiman & Wikblad, 2003).  

Många patienten som kommer för en radiologisk undersökning kan uppleva oro på grund av 

flera anledningar; höga ljud i samband med magnetkameraundersökningar, eventuella små 

utrymmen i röntgenutrustningen och oro för potentiell smärta (Katz, Wilson & Frazer, 1994). 

Otrygghet och oro i vårdsituationer orsakar inte bara känslomässiga svårigheter för 

patienterna, det kan också ge upphov till problem i samarbetet mellan röntgensjuksköterska 

och patient, en oförmåga att vara delaktig i och fullfölja undersökningar eller diagnostiskt 

sämre resultat vid radiologiska undersökningar (Flory & Lang, 2011). 

I röntgensjuksköterskans kompetens och profession ingår både teknik och omvårdnad och i 

tekniken ingår bland annat att optimera bildkvaliteten. Samtidigt med teknisk kunskap ska 

patientens eventuella obehag och oro observeras och minskas, patientens autonomi, integritet 

och värdighet respekteras och patienten ska skyddas från onödig strålning i samband med 

undersökningen (Svensk förening för röntgensjuksköterskor [SFR], 2011). Dessa faktorer 

utgör orsak till att det är av stor vikt att belysa kunskapsläget som kan minska patienters oro i 

samband med röntgenundersökningar.  

 

Bakgrund 

Röntgensjuksköterskans profession 

I enlighet med röntgensjuksköterskans kompetensbeskrivning (SFR, 2011) ingår det i 

professionen att ” uppmärksamma vårdtagarens upplevelser av obehag och smärta och lindra 

dessa genom adekvata åtgärder” (s.12). Det ingår även i professionen att vara ett stöd och att 

arbeta på ett sätt som ger trygghet till patienten. I professionen ingår även för 

röntgensjuksköterskan att uppmuntra, stötta och värna om patienten under hela vistelsen på 

röntgenavdelningen. I mötet med patienten är det viktigt att bejaka patientens situation och 

psykologiska behov (Andersson, 2012). 



 

 2 

Hälso- och sjukvårdslagen fastslår att vården i Sverige ska bedrivas på ett sätt som gör att den 

uppfyller kraven för god vård, vilket i enlighet med lagen bland annat innebär att den ska 

tillgodose patientens krav på trygghet (SFS 1982:763). I Patientsäkerhetslagen (2010:659) 

fastslås att vårdgivaren har ett ansvar att vidta åtgärder för att förhindra vårdskador, vilket 

bland annat definieras som lidande och kroppslig- eller psykisk skada som hade kunnat 

undvikas. 

Vården ska även bedrivas på ett sätt som inkluderar information, samtycke och delaktighet. 

Det innebär att patienten har rätt till information från vårdgivaren angående sitt hälsotillstånd, 

vilka behandlingsalternativ som finns och risker för komplikationer och biverkningar. Lagen 

fastslår även att vård endast får ges om patienten på något sätt kommunicerat sitt samtycke 

och att patienten har rätt att vara delaktig i utformningen av sin vård (SFS 2014:821).  

Egestad (2013) anser att kommunikation är centralt i relationen mellan patienter och 

röntgensjuksköterskor och att kommunikation underlättar för röntgensjuksköterskan att 

tillgodose patientens behov. Röntgensjuksköterskan har den fördelaktiga positionen att i 

mötet med patienten, kan de hjälpa till med både det fysiska och psykiska välbefinnandet 

(Egestad, 2013).  

God kommunikation är väsentlig för att patienter ska känna sig trygga och vara nöjda vid 

kontakter med vården (Lang, 2012). Därför kan det var viktigt för en röntgensjuksköterska att 

se kommunikationen som en central del av sin profession. Ibland kan det dock brista i 

kommunikationen mellan röntgensjuksköterska och patient vilket kan leda till risker för 

patienten med patientskador som följd (Lang, 2012; Socialstyrelsen, 2016).  

 

Kontext 

Den snabba teknologiska utvecklingen av olika modaliteter inom diagnostisk radiologisk 

verksamhet har ställt nya krav på röntgensjuksköterskan och övrig personal och den tekniska 

aspekten av arbetet är en stor del av professionen. Röntgensjuksköterskan arbetar i en 

högteknologisk miljö med avancerade undersökningar och behandlingar inom bland annat 

konventionell röntgen, datortomografi (DT), magnetresonanstomografi (MRT), mammografi 

och radiologiska interventioner (Andersson, 2012). Dessa modaliteter kan vara främmande för 

många patienter och upplevas som skrämmande och orsaka oro (Flory & Lang, 2011; Heyer 

et al., 2015; Katz et al., 1994). 
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Modaliteter 

Vid konventionell radiografi placeras den del av patientens kropp som ska undersökas mellan 

röntgenröret, vilket producerar röntgenstrålningen, och röntgendetektorn, som tar emot 

röntgenstrålarna. Skillnaden i densiteten och atomnummer på de olika vävnaderna ger 

kontrastskillnader i bilden och en tvådimensionell representation av undersökningsområdet 

skapas (Ehrlich & Daly, 2009).  

DT är en undersökningsmetod som skapar en detaljerad bild av det undersökta objektets 

anatomi. Till skillnad från konventionell radiografi, där en tvådimensionell bild skapas, fås 

istället med DT en tredimensionell bild (Thilander Klang, 2008). I en datortomograf roterar 

röntgenrör och detektor kring en cirkelformatöppning, gantryt. Patienten är placerad på en 

brits som under DT-undersökningen långsamt rör sig genom gantryt (Ehrlich & Daly, 2009). 

Bildtagningen kan ske på två sätt; aningen roterar röntgenrör och detektor ett varv varpå 

britsen flyttas till nästa avbildningsställe (axial avsökning) eller rör sig britsen kontinuerligt 

under bildtagningen (spiral avsökning) (Thilander Klang, 2008).  

Mammografi undersöker bröstvävnad för att detektera eventuell cancer och andra sjukdomar 

som kan drabba bröstvävnaden. Bröstet placeras på en plan yta och komprimeras innan 

röntgenstrålning emitteras från ett röntgenrör, penetrerar bröstvävnaden och tas emot av en 

detektor. Undersökningen genomförs både som screening och för att ställa diagnos (Ehrlich & 

Daly, 2009). 

PET/CT är en undersökningsmetod där man kombinerar positionsemissionstomografi med 

DT. Ett radioaktivt märkt spårämne injiceras i patienten och strålningen från patienten 

detekteras med PET-detektor och i anknytning till det görs en DT-undersökning. Patienten 

ligger på en brits som förs in i en ringformad öppning, i storleksordning så en person med 

normal kroppsbyggnad kan passera (Ehrlich & Daly, 2009). 

MRT eller magnetkameraundersökning använder sig inte, till skillnad från konventionell 

röntgen och DT, av joniserande strålning. Istället använder man sig av magnetfält och 

radiovågor för at skapa en avbildning av undersökningsområdet (Ståhlberg & Wirestam, 

2008). Patienten ligger på en brits som förs in i en ca 1,5 meter lång tunnel som är öppen i 

båda ändarna. Det område som ska undersökas placeras mitt i tunneln och medan 

undersökningen pågår måste patienten ligga helt stilla (Ehrlich & Daly, 2009).  
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Perspektiv och utgångspunkter 

I Sigridur Halldorsdottirs teori om möten mellan vårdpersonal och patient identifieras två 

begrepp; bro (the bridge) och vägg (the wall). Begreppen beskriver två olika typer av 

interaktioner mellan sjuksköterska och patient, en positiv och en negativ (Halldorsdottir, 

2008). Begreppet bro är en metafor för kontakten mellan sjuksköterskan och patienten som 

bygger på utvecklandet av en professionell relation. Begreppet vägg är, i sin tur, en metafor 

för ett avstånd mellan personal och patient som kan uppkomma då patienten, på grund av en 

uppfattad likgiltighet från sjuksköterskans sida, inte litar på sjuksköterskan.   

Enligt Halldorsdottir (2008) krävs det att sjuksköterskan är kompetent och omtänksam för att 

en kontakt ska etableras mellan sjuksköterska och patient och tillsammans utgör de tre delarna 

kompetens, omtänksamhet och kontakt, begreppet professionell omtänksamhet (professional 

caring). Kompetens inkluderar bl.a. att kunna stärka och informera patienten samt att ha en 

förmåga att etablera kontakt med patienten. Omtänksamhet inkluderar att vara uppmärksam 

på patientens behov, att kunna lyssna och ge svar samt att vara närvarande i mötet. Kontakten 

med patienten är tvådelad; dels ska en relation etableras samtidigt som en professionell 

distans måste hållas för att respektera patientens integritet.  

Det negativa möten mellan patient och sjuksköterska som klassificeras som likgiltigt 

(uncaring) resulterar i ett avstånd mellan parterna, en vägg. Patienten uppfattar att 

sjuksköterskan saknar kompetens, har en brist på empati och inte tar sig tid för patienten samt 

är ointresserad och respektlös. Resultatet blir en negativ eller bristande kommunikation och 

brist på kontakt. Graden av likgiltighet har delats in i fyra stadier: ointresse, okänslighet, 

kallsinnighet och omänsklighet (Halldorsdottir, 2008). 

SFR (2011) har tagit fram en kompetensbeskrivning för röntgensjuksköterskor. I arbetet 

beskrivs de områden som faller under röntgensjuksköterskans ansvar och som utgör grunden 

för professionen. Grunden för röntgensjuksköterskornas arbete är de fyra grundprinciperna 

om respekt för självbestämmande, att göra gott, att inte skada och rättviseprincipen.  

I röntgensjuksköterskans kompetensområden finns bland annat omvårdnad, som fastslår att 

röntgensjuksköterskan ska verka för personcentrerad vård och tillgodose varje patients 

särskilda behov. Detta innebär att den peri-radiografiska processen (observation, bedömning, 

planering, genomförande och utvärdering) ska tillämpas och att röntgensjuksköterskan ska 

beakta patienters eventuella obehag och smärta och att lindra dessa i den mån det är möjligt  
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Vidare fastslås att inom kompetensområdet vägledning och kommunikation, ingår det i 

röntgensjuksköterskans profession att korrekt informera, uppmuntra och stödja patienten samt 

att tillgodose trygghet vid undersökningar och behandlingar (SFR, 2011). Detta tillsammans 

kan bidra till att minska patientens oro i samband med radiologiska undersökningar. 

 

Patienter och oro 

I en studie som undersökte patienter som skulle genomföra en PET/CT-undersökning 

dokumenterades att deltagarna kunde uppleva en oroskänsla (Abreu, Grilo, Lucena & 

Carolino, 2016). Genom att studera nivån av oro, både före och efter undersökningen, kunde 

en mätbart lägre nivå av oro ses efter undersökningen. Detta ansågs synliggöra att oron kunde 

kopplas till själva undersökningen (Abreu et al., 2016). 

Vid DT-undersökningar kan det finnas liknande anledningar som orsakar oro, som tidigare 

identifierats vid MRT-undersökningar. Vid en MRT-undersökning så beskrivs sådana 

anledningar till oro som långa undersökningstider, höga ljud och eventuell klaustrofobi på 

grund av den smala tunneln patienterna ska ligga i som orsaker till oro (Heyer et al., 2015). 

Genom att jämföra en MRT-undersökning med DT-undersökning så kan man se många 

likheter mellan dem, som ljud och trånga utrymmen, skillnaden är att DT-undersökningar ofta 

är kortare tidsmässigt. När undersökningarna jämförs så identifieras en rad orsaker till oro vid 

både MRT och DT (Heyer et al., 2015). 

Mammografiundersökningar har visat inducera oro för patienterna även om den upplevda 

oron varierade mellan grupper som beräknades ha låg, medel eller hög risk att drabbas av 

bröstcancer (Naeem et al., 2013). 

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa betydelsefulla aspekter i mötet mellan röntgensjuksköterskor 

och patienter som kan minska patienternas oro i samband med röntgenundersökningar. 

 

Metod 

Arbetet genomfördes som en litteraturstudie. Enligt Kristensson (2016) är en litteraturstudie 

ett bra arbetssätt att samla information kring valt ämne, sammanställa denna till kunskap för 

att beskriva kunskapsläget. 
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Urval av databaser 

I studien inkluderades vetenskapliga artiklar som berörde oro i mötet mellan 

röntgensjuksköterskan och den vuxna patienten. Artiklarna fick inte vara mer än tio år gamla 

och skulle finnas tillgängliga på engelska. Exklusionskriterier var artiklar som handlade om 

barn och trauma eftersom kommunikationen med barn och personer som varit utsatta för 

trauman bedömdes av författarna som alltför specifika och att de inte speglade de förhållande 

studien avsåg utan kräver en egen studie. Studier kring människor i behov av extra stöd har 

också exkluderats, då den kommunikationen sker på särskilda villkor.  

Olika databaser har använts för att söka artiklar som svarade på syftet. Databaser som använts 

var PubMed och CINAHL. PubMed är en internationell databas, den största bibliografiska 

databasen inom biomedicin. CINAHL är en databas för artiklar i de största publikationerna 

med inriktning på omvårdnad (Kristensson, 2016). Författarna har också använt sig av fri 

sökning. 

Urvalet av vetenskapliga artiklar genomfördes på ett strukturerat (systematisk) sätt genom att 

söka i ovan nämnda databaser efter artiklar som svarade mot syftet. Sökord som användes 

var: Radiographer, Communication, Patient, Experience, Anxiety och Radiography. Sökorden 

har kombinerats med den Booleska sökoperanden AND för att kombinera två sökord med 

varandra. Resultatet av sökningen beskrivs i ett sökschema (Tabell 1).  
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 Tabell 1. Sökshema 

Databas: PubMed         

Nummer i ordning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 

#1 Radiographer 441     

#2  Communication 603234     

#3  Patient 6272767     

#4 Experience 520923     

#5 #3 AND #4 239939     

#6 #1 AND #2 31 3  1 

#7 #2 AND #3 155928     

#8 #2 AND #3 AND #4 12646     

#9  #8 AND Radiography 286 2  2 

#10  Anxiety  186599     

#11 #10 AND  #1 4   

Databas: Cinahl         

Nummer i Ordning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 

#1 Radiographer 1431     

#2 Communication 123749     

#3 Patient 1221215     

#4 Experience 196547     

#5 #3 AND #4 78111     

#6 #1 AND #2 55  3  2 

#7 #2 AND #3 11     

#8 #2 AND #3 AND #4 3     

#9 #8 AND Radiography 31     

#10  Anxiety  59979     

#11 #10 AND #1 13   

 

 

Genomförande av datainsamling 

Den första selektionen gjordes genom att titel och abstrakt lästes och de artiklar som 

uppfyllde inklusionskriterierna placerades i urval ett. Därefter lästes artiklarna i urval ett (1) i 

fulltext och de artiklar som överensstämde med syftet placerades i urval två (2). Fem artiklar 

uppfyllde inklusionskriterierna. Nio artiklar som uppfyllde kriterierna valdes via manuell 

sökning. 

I nästa steg lästes artiklarna i fulltext av författarna, oberoende av varandra. Artiklarna 

sammanställdes i en matris (Bilaga 1). Därefter genomfördes en kvalitetsgranskning i enlighet 

med Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). Innan artiklarna övervägdes för granskning till 

denna studie skulle tre specifika kriterier uppfyllas. Artiklarna ska vara tydliga med sitt 



 

 8 

resultat, resultatet ska vara trovärdigt och resultatet ska kunna vara till hjälp i klinisk 

verksamhet (Willman, Stoltz och Bahtsevanis, 2006). Samtliga utvalda artiklar bedömdes 

uppfylla dessa kriterier. 

Två modifierade versioner av granskningsmallar, enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2014), skapades för att bedöma kvalitén på de utvalda vetenskapliga artiklarna, en mall för 

kvalitativa och en för kvantitativa studier (Bilaga 2). Frågorna som användes i 

granskningsmallarna valdes utifrån dess relevans till denna studie. Viktigt var frågor som 

gällde forskningsmetod, urvalsgrupp, om artiklarna var statistiskt adekvata, forskningsetiska 

resonemang samt att resultatet var tillförlitligt. Etiskt resonemang var av vikt medan frågorna 

angående randomisering eller blindning av patienter/vårdare/forskare valdes bort, då dessa 

inte ansågs bidra till studiens syfte och ändamål, varken positivt eller negativt. Positiva svar 

fick ett (1) poäng medan negativa svar fick noll (0) poäng. Den procentuella summan 

beräknades och artiklar med poängsumma på 80 % - 100 % bedömdes ha hög kvalitet, artiklar 

med poängsumman 70 % - 79 % ansågs ha medel kvalitet och artiklarna med 60 % - 69 % 

ansågs ha låg kvalitet. 13 vetenskapliga artiklar uppfyllde kriterierna för litteraturstudien och 

redovisas med en asterisk (*) i referenslistan.  

 

 
Genomförande av databearbetning 

De utvalda artiklarna lästes igen av båda författarna, liksom sammanställningen av artiklarna i 

matrisen (Bilaga 1). Metoderna och resultaten från de utvalda artiklarna analyserades och 

jämfördes med varandra vad det gällde skillnader och likheter och i utifrån syftet med denna 

studie. Som analysmetod användes integrerad analys. Integrerad analys innebär att de utvalda 

vetenskapliga artiklarna läses igenom för att finnas likheter och skillnader i studiernas resultat 

varefter kategorier från studiernas resultat identifieras och sammanställs (Kristensson, 2016). 

Analysen resulterade i tre kategorier, kommunikation, information och 

röntgensjuksköterskans bemötande.  

 

Forskningsetiska avvägningar 

Författarna till denna studie har valt att arbeta på ett etiskt tillvägagångssätt och har inte lagt 

några personliga tankar och åsikter kring det material som samlats. De vetenskapliga studier 

som analyserats i detta arbete har tagit hänsyn till forskningsetiska frågor. Deltagarna i 
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studierna blivit upplysta om att deltagandet var frivilligt och de har lämnat informerat 

samtycket. Det innebär också att studierna har varit utarbetade på ett sätt som gör att de inte 

orsakar skada och att nyttan med dem överstiger riskerna för skador. Det innebär även att 

studierna har genomgått en etisk granskning innan de påbörjades (Kristensson, 2016). 

 

Resultat 

Totalt ingick 13 artiklar i denna litteraturstudie. I analysen av artiklarna identifierades tre 

olika kategorier som minskades patienternas oro i samband med radiologiska undersökningar. 

Kategorierna är kommunikation, information och röntgensjuksköterskans bemötande där 

författarna har definierat kommunikation som hur interaktionen mellan röntgensjuksköterskan 

och patienten ser ut, information definieras som vad som vill förmedlas med denna interaktion 

och röntgensjuksköterskans bemötande är hur patienten bemöts vid undersökningen.  

Flera studier visar på att kommunikation och information hjälper till att dämpa patienters 

stress och oro i samband med radiologiska undersökningar (Acuff, Bradley, Barlow & 

Osborne, 2014; Munn, Pearson, Jordan, Murphy, Pilkington & Anderson, 2016; Ollivier et al., 

2009; Tazegul, Etcioglu, Yildiz, Yildiz & Tuney, 2015). 

 

Kommunikation 

Åtta studier visar på att kommunikation kan hjälpa till att dämpa patienters stress och oro i 

samband med radiologiska undersökningar (Acuff et al., 2014; Andersson, Fridlund, Elgán & 

Axelsson, 2008; Booth, 2008; Booth & Manning, 2006; Carlsson & Carlsson, 2013; Hellman 

& Lindgren, 2014; Ollivier et al., 2009; Törnqvist, Månsson, Larsson & Hallström, 2005). 

Kommunikationen kan hjälpa patienterna, då brist på kommunikation och en känsla av 

övergivenhet är faktorer som orsakar oro och många patienter önskar stöd från personalen vid 

undersökningar (Andersson et al., 2008; Hellman & Lindgren, 2014; Ollivier et al., 2009). 

Bara vetskapen om att man på ett snabbt och enkelt sätt kan kommunicera med 

röntgensjuksköterskan under en undersökning får många patienter att känna sig tryggare, 

mindre ensamma och ge dem en bättre upplevelse av vården (Acuff et al., 2014; Törnqvist et 

al., 2005). För att patienten ska kunna medverka aktivt i undersökningen krävs det god 

kommunikation och en gemensam förståelse mellan röntgensjuksköterska och patient. 
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Patienter ha ett behov av kommunikation, både för att ställa frågor och för att få ge uttryck för 

sina känslor (Carlsson & Carlsson, 2013; Hellman & Lindgren, 2014).  

För att kunna genomföra en tillfredställande undersökning, krävs det att patienter tar en aktiv 

roll. Det åstadkommer man genom att ge patienten adekvat information, vilket möjliggör ett 

engagemang i sin egen hälso- och sjukvård och ger också patienten en känsla av kontroll 

(Andersson et al., 2008; Carlsson & Carlsson, 2013). Genom att använda ett patientcentrerat 

förhållningssätt och gentemot patienten vid undersökningarna, kan en större 

patienttillfredsställelse uppnås, vilket resulterar i en bättre undersökning (Booth & Manning, 

2006).  

Om patienten är äldre, har hörselnedsättning, inte talar samma språk som 

röntgensjuksköterskan eller har andra svårigheter att kommunicera, t.ex. på grund av 

sjukdom, måste sättet att kommunicera anpassas. Kommunikationen från patienterna är inte 

alltid verbal och patienternas kroppsspråk kan ge röntgensjuksköterskan mycket information 

om vilka behov de har (Hellman & Lindgren, 2014).  

Typen av kommunikation som röntgensjuksköterskan använder är enligt Booth (2008) 

beroende av fyra faktorer; röntgensjuksköterskans egenskaper, patientens egenskaper, behovet 

att producera en diagnostisk bild och behovet att hålla igång arbetet på avdelningen.  

I mötet med patienten ges en utgångspunkt för röntgensjuksköterskan att anpassa 

undersökningen och kommunikationen efter patientens behov och ge en personlig vård 

(Hellman & Lindgren, 2014).  

Enligt en studie av Ollivier et al. (2009) ser många patienter som ska genomgå någon typ av 

radiologisk diagnostik, undersökningen i sig som ett påfrestande moment som de måste ta sig 

igenom. Resultatet i studien visade att upp till 73% av patienterna som skulle genomgå en 

DT-undersökning eller en MRT-undersökning upplever oro av flera orsaker; rädsla för 

joniserande strålning, osäkerhet angående undersökningen och brist på kommunikation med 

vårdpersonalen (Ollivier, et al., 2009). 

Det finns tillfällen då oro inför undersökningen får patienterna att agera otrevligt mot 

personalen men genom att lyssna på dem och svara på deras frågor kan patientens oro 

minskas (Andersson et al., 2008; Hellman & Lindberg, 2014).  
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I två studier av patienters upplevelser i samband med MRT-undersökningar (Carlsson & 

Carlsson, 2013; Törnqvist et al., 2005) uttryckte patienterna en känsla av att förlora 

kontrollen. Patienterna ansåg att om hotet av att förlora kontrollen blev större än deras egna 

resurser räckte till, var röntgensjuksköterskan väsentlig för att de skulle kunna slutföra 

undersökningen. Då situationen var främmande, värdesattes att röntgensjuksköterskan 

arbetade självsäkert och att tid togs att svara på frågor. Interaktionerna mellan 

röntgensjuksköterskan och patienterna, både innan och under undersökningen samt 

möjligheten att kommunicera medan undersökningen pågick, gav patienterna en känsla av 

trygghet (Carlsson & Carlsson, 2013; Törnqvist et al., 2005). 

 

Information 

Tio av studierna poängterade information som en aspekt som kan hjälpa patienter att känna 

stress och oro i samband med radiologiska undersökningar (Andersson et al., 2008; Carlsson 

& Carlsson, 2013; Hadley & Watson, 2016; Hellman & Lindgren, 2014; Hjelm-Karlsson, 

2008; Munn et al., 2016; Ollivier et al., 2009; Tazegul et al., 2015; Törnqvist et al., 2005; 

Ukkola et al., 2016). 

En undersökning i sig kan upplevas som stressande för vissa patienter på grund av rädsla för 

smärta och riskerna i samband med undersökningen. Patienterna önskar information om 

varför undersökningen ska göras och varför just den undersökningsformen är att föredra, vad 

det är remittenten önskar se med undersökningen och vilka riskerna med den är (Hjelm-

Karlsson, 2008; Ollivier et al., 2009). I en empirisk studie utförd av Andersson et al. (2008) 

identifierades ordet vägledning i direktkontakt med patienten. Röntgensjuksköterskan 

vägleder patienten genom undersökningen med hjälp av information. Det gör att patienten kan 

få en ökad förståelse och kunna ta en aktiv roll i sin egen undersökning (Andersson et al., 

2008).  

Då information från personalen kan minska patienters oro i samband med en undersökning 

(Munn et al., 2016; Ollivier et al., 2009; Tazegul et al., 2015; Törnqvist et al., 2005) bör 

röntgensjuksköterskan informera patienten, före en röntgenundersökning, om hur 

undersökningen kommer att gå till, då det inte är säkert att de fått någon information från 

remittenten. Det finns också risk att patienten har fått felaktig information från någon eller att 

patienten missuppfattat någon del av informationen. Röntgensjuksköterskan tar också del av 

information från patienten. Även i fall då patienten genomgått en undersökning tidigare, bör 
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information ges, då patienten kan ha glömt hur undersökningen går till. Om patienten inte 

förstår undersökningsprocessen, är det röntgensjuksköterskans ansvar att förtydliga med 

ytterligare information (Andersson et al., 2008; Carlsson & Carlsson, 2013; Hellman & 

Lindgren, 2014; Hjelm-Karlsson, 1988). Patienterna vill även att informationen ska vara 

kortfattad och ärlig (Ukkola et al., 2016). 

Enligt studien ”Information about radiation dose and risks in connection with radiological 

examinations: what patients would like to know” (Ukkola et al., 2016) finns specifik 

information som patienter som ska genomgå en radiologisk undersökning önskar få ta del av. 

Patienterna uttryckte att de önskade information om risker med undersökningen, hur 

undersökningen gick till, stråldoser, alternativa undersökningsmetoder, samt syftet med 

undersökningen. Den information som flest patienter önskade, var relaterade till riskerna 

kring en undersökning och hur undersökningen går till (Ukkola et al., 2016). Ollivier, et al. 

(2009) kom också fram till att ett högre antal (74%) av patienterna som skulle genomgå 

mammografi önskade denna information också. Information kring hur undersökningen går 

till, korrelerar till vad Hjelm-Karlsson (1988) kom fram till i sin studie. Hjelm-Karlsson 

(1988) beskriver hur informationen som patienten bör få för att förstå och bli trygg är indelat i 

tre informationstyper; sensorisk, procedurmässig och tidsrelaterad information. 

Procedurmässig information är den som röntgensjuksköterskor anser vara den viktigaste delen 

att förmedla vid en undersökning enligt en studie av Hadley och Watson (2016). 

Röntgensjuksköterskorna i studien ansåg att denna information kunde hjälpa patienten att 

känna mindre oro inför undersökningen och att de hade lättare att följa instruktionerna de fick 

(Hadley & Watson, 2016). Den tidsrelaterade informationen från röntgensjuksköterskan, vid 

exempelvis MRT-undersökningar, kan ge patienten en känsla av kontroll, vilket kan minska 

oron då känslan att förlora kontrollen är ett problem för vissa patienter vid dessa 

undersökningar (Carlsson & Carlsson, 2013; Törnqvist et al., 2005). 

 

Röntgensjuksköterskans bemötande 

Patienter önskar att omgivningen i samband med en radiologisk undersökning ska vara 

fridfull och att de inte ska behöva känna någon tidspress i samband med att de får information 

samt att kommunikationen ska vara naturlig och vänlig (Ukkola et al., 2016). För att patienten 

ska känna mindre oro i samband med undersökningen så kan röntgensjuksköterskan ta sig tid 
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till att lyssna på deras behov och för att stötta patienten i den mån det behövs (Andersson et 

al., 2008).  

Vården ska anpassas till varje patient men trots att vissa patienter behöver mer hjälp än andra, 

så är den tid som är undanlagd för undersökningarna densamma för varje individ enligt 

Hellman och Lindgren (2014). Att vissa patienter behöver mer tid för undersökningen kan 

bero på olika faktorer; patienten kan vara på röntgenavdelningen för första gången och behöva 

en stund att ta in all den teknologin som används eller kan patienten ha kateter eller intravenös 

vätsketillförsel som gör att undersökningen kan ta längre tid (Hellman & Lindgren, 2014).  

Röntgensjuksköterskan har möjlighet att vara nära patienten och stötta denna när det behövs, 

exempelvis vid smärta. Röntgensjuksköterskor anser att det är deras ansvar att vården som 

patienten mottar är individanpassat till deras specifika behov (Andersson et al., 2008; 

Hellman & Lindgren, 2014;). 

Patienter önskar att omgivningen i samband med en radiologisk undersökning ska vara 

fridfull och att de inte ska behöva känna någon tidspress i samband med att de får information 

samt att kommunikationen ska vara naturlig och vänlig (Ukkola et al., 2016). För att patienten 

ska känna mindre oro i samband med undersökningen så kan röntgensjuksköterskan ta sig tid 

till att lyssna på deras behov och för att stötta patienten i den mån det behövs (Andersson et 

al., 2008). 

 

Diskussion 

Diskussion av vald metod 

En litteraturstudie är ett bra sätt att sammanställa forskningsresultat inom ett visst område och 

att fördjupa sig i en specifik aspekt (Kristensson, 2016). För att erhålla ett djupare perspektiv 

analyserades vetenskapliga artiklar med både intervjuer av patienter och 

röntgensjuksköterskor samt enkätstudier; åtta av studierna utgår från ett patientperspektiv 

medan resterande fem utgår från röntgensjuksköterskans perspektiv. Både kvantitativa och 

kvalitativa studier analyserades för att erhålla objektivitet medan de kvalitativa studierna gav 

en djupare förståelse för patienters och röntgensjuksköterskors upplevelser. Författarna gjorde 

kvalitetsgranskning av de vetenskapliga artiklarna och strävade efter att inte använda artiklar 

av låg kvalité. 
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Majoriteten av de vetenskapliga artiklarna som berör patienters upplevelser av oro i samband 

med radiologiska undersökningar är relaterade till DT- eller MRT-undersökningar. 

Författarna har tolkat anledningen till det som att det är de undersökningar som orsakar 

patienterna mest oro. 

Sökorden till de vetenskapliga artiklarna har valts utifrån studiens syfte. Sökorden var: 

Radiographer, Radiography, Patient, Experience, Anxiety och Communication. 

Radiographer/radiography användes för att synliggöra röntgensjuksköterskan och röntgens 

roll i studien. Patient, Experience och Anxiety valdes för att söka från ett patientperspektiv 

kring upplevelse och oro.  Då kommunikation är så centralt i röntgensjuksköterskans 

profession (Egestad, 2013; Lang, 2012; SFR, 2011) användes Communication som sökord 

trots att det vinklar sökningen. De vetenskapliga artiklar som har använts i resultatet har, 

liksom sökorden, valts för sin relevans för syftet. Samtliga vetenskapliga artiklar är skrivna på 

engelska men har olika ursprungsland. Då författarna inte har engelska som förstaspråk fanns 

risk för missförstånd och felöversättningar. För att minimera risken för feltolkning har 

språklexikon använts för förståelse och översättning.  

De vetenskapliga artiklar som valdes skulle inte vara mer än tio år gamla.  Ett undantag är 

Hjelm-Karlssons studie (1988), som trots sin högre ålder har ansett vara betydande och 

relevant för studiens syfte.  

De valda artiklarna har utförts i olika länder och författarna anser att dessa är applicerbara i 

den svenska vården.  

Många länder använder termerna radiographers eller radiological technologist för 

professionen som i Sverige benämns röntgensjuksköterska. Utbildningen för dessa skiljer sig 

från den svenska röntgensjuksköterskans, då röntgensjuksköterskan i Sverige läser ett 

tvärvetenskapligt program med omvårdnad, strålningsfysik, medicinsk teknik, bildgivande 

teknik och anatomi (Lunds universitet, 2015) medan exempelvis Storbritanniens 

radiographers fokuserar på strålningsfysik, fysik, bildgivande teknik och anatomi 

(Birmingham City University, 2009). Det innebär att större vikt läggs vid omvårdnad i 

utbildningen till röntgensjuksköterskan än vad det ofta görs i utbildningen till radiographer. 

Författarna anser att detta gör den här studien mer applicerbar i Sverige då ett 

omvårdnadsarbete redan är etablerat och kan utvecklas istället för att starta från grunden och 

implementera helt nytt beteende i mötet med patienter. 
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Diskussion av framtaget resultat 

Författarna identifierade tre aspekter som är betydelsefulla i mötet med patienter för att 

minska patienters oro; kommunikation, information och röntgensjuksköterskans bemötande. 

Genom att beakta de tre aspekterna i relation till Halldorsdottirs teori (2009) kan en struktur 

för mötet med patienter urskiljas, som kan stödja röntgensjuksköterskan i att minska 

patientens oro i samband med radiologiska undersökningar.  

 

Kommunikation 

Kommunikationens betydelse framhävdes i studiens resultat och för att en tillfredställande 

undersökning ska vara möjlig är det viktigt att beakta denna aspekt. Ett positivt möte mellan 

röntgensjuksköterska och patient kräver att en kontakt etableras och att förtroende upprättas 

(Halldorsdottir, 2009). Resultatet visade att patienter i samband med radiologiska 

undersökningar upplevde oro bland annat på grund av en känsla av övergivenhet och en 

känsla av förlorad kontroll. För att kunna ta sig igenom undersökningarna när patienten 

upplevde oro behövdes stöd från röntgensjuksköterskan. Patienterna uttryckte att de hade 

behov av att få ge uttryck för sina känslor och för att bli hörda (Andersson et al., 2008; 

Carlsson & Carlsson, 2013; Hellman & Lindgren, 2014; Ollivier et al., 2009; Törnqvist et al., 

2005). Det var dock viktigt att patienterna upplevde att det stöd de fick av 

röntgensjuksköterskan var tillfredställande, annars hade den motsatt effekt på oron (Törnqvist 

et al., 2005). Detta bekräftas av Halldorsdottir teori (2009) där vikten av att vara närvarande i 

mötet med patienten, att lyssna och ge svar och att stärka patienten för att ge patienten en 

känsla av kontroll, uttrycks.  

Det framkom även att för många patienter är det väntan inför besked om resultat som är den 

största orsaken till oro (Ollivier et al., 2009). Tyvärr är den här oron något som kan vara 

väldigt svårt att lindra. Det kommer alltid att finnas en viss väntetid mellan undersökningen 

och den tidpunkt då patienten får resultatet. Det man som röntgensjuksköterska kan göra för 

att stödja patienten är att skapa grund för god kommunikation och ge patienten plats att 

uttrycka sina känslor (Hellman & Lindgren, 2014). 

Resultatet visade också att för att en tillfredsställande undersökning skulle komma till stånd 

kvävdes ett samarbete mellan röntgensjuksköterskan och patienten med ömsesidig förståelse 

mellan parterna och en anpassning av undersökningen till varje patients förutsättningar, något 
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som kräver lyhördhet av röntgensjuksköterskan (Hellman & Lindgren, 2014). I 

Halldorsdottirs teori (2009) betonas det att röntgensjuksköterskan ska vara uppmärksam på 

patientens behov och att vara fullt närvarande i mötet med patienten. 

I resultatet framgår att barriärer i kommunikationen som brist på gemensamt språk, 

hörselnedsättning och sjukdom som gör att patienten har svårigheter att göra sig förstådd, gör 

att röntgensjuksköterskan måste anpassa kommunikationen (Hellman & Lindgren, 2014). 

Görs inte denna anpassning, kan kommunikationssvårigheterna få patienten att uppleva 

röntgensjuksköterskan bristande i sin profession och i sin omtänksamhet, vilket kan resultera i 

det avstånd mellan röntgensjuksköterska, som Halldorsdottir (2009) benämner vägg. 

 

Information 

Resultatet visar på att information om undersökningen och vad som kommer att hända är 

viktigt för att minska patienters oro i samband med undersökningar (Munn et al., 2016; 

Ollivier et al., 2009; Tazegul et al., 2015; Törnqvist et al., 2005). För att patienterna ska 

kunna ta till sig informationen är det viktigt att informationen anpassas till varje patient, att 

informationen ges på en nivå som patienten kan förstå (Hellman & Lindgren, 2014; Hjelm-

Karlsson, 1988). Det krävs att röntgensjuksköterskan ser patienten och möter honom eller 

henne där de är, för att kunna etablera kontakt. Brister röntgensjuksköterskan i sin profession i 

den här aspekten, finns det risk att patienten upplever situationen som att 

röntgensjuksköterskan inte respekterar patientens behov och det kan uppstå en brist på 

kontakt mellan röntgensjuksköterska och patient. Avsaknad av kontakt kan få allvarliga 

konsekvenser för patienten och kan resultera i att patienten mår sämre och upplever en ökad 

brist på kontroll (Halldorsdottir, 2009), vilket kan ge till följd att patienten upplever ökad oro. 

Resultatet visar att en majoritet av patienterna önskar få information i samband med en 

radiologisk undersökning men sex procent av patienterna i studien av Ukkola et al. (2016) 

önskade ingen vidare information kring risker och stråldoser vid en röntgenundersökning. 

Ytterligare en av studierna i resultatet visade att trots att en majoritet önskade vidare 

information men även har fanns patienter som inte önskade någon ytterligare information 

röntgenundersökningen (Carlsson & Carlsson, 2013; Hellman & Lindgren, 2014; Hadley & 

Watson, 2016; Ollivier et al., 2009). Det här visar att det är viktigt att röntgensjuksköterskan 

är lyhörd för patienters behov och arbetar för att främja en personcentrerad vård, något 

Halldorsdottirs teori (2009) betonar.  
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Röntgensjuksköterskans bemötande 

Något som återkommer i resultatet är vikten av hur röntgensjuksköterskan bemöter patienten 

och hur de ska kunna individanpassa vården för att kunna hjälpa patienterna att uppleva 

minskad oro vid undersökningar. Trots detta känner röntgensjuksköterskor ibland att de inte 

har möjlighet att vårda eller ge det bemötande till patienter på det sätt de skulle önska. En 

möjlig orsak till detta är att röntgensjuksköterskan upplever stress i arbetssituationen eller 

tidspress vilket kan leda till att undersökningen stressas igenom utan att uppfylla patientens 

behov (Andersson et al., 2008; Hellman & Lindgren, 2014). Det kan också finnas en 

oförmåga eller ovilja hos röntgensjuksköterskor att kommunicera med patienterna om svåra 

ämnen som smärta eller allvarlig sjukdom (McGabe, 2004). 

 

För att aspekterna kommunikation, information och bemötande ska kunna individanpassas för 

att på så sätt hjälpa på bästa möjliga sätt, så kan de tillsammans kopplas till personcentrerad 

vård. På Region Skånes hemsida för vårdgivare (2016) skrivs det att den personcentrerade 

vården innebär att synliggöra hela patienten och göra denne delaktig i sin egen vård. Genom 

att implementera en god kommunikation, adekvat information och ett individanpassat 

bemötande så synliggörs patienten. Genom att synliggöra patienten kan 

röntgensjuksköterskan stödja denne att uppleva större kontroll över sin situation och med 

utökad självkontroll kan patienten uppleva minskad oro (Carlsson & Carlsson, 2013; 

Törnqvist et al., 2006). 

Slutsats 

Kommunikation, information och bemötande är betydelsefulla aspekter i mötet mellan 

patienten och röntgensjuksköterskan för att minska oro i samband med 

röntgenundersökningar. Röntgensjuksköterskan kan anpassa undersökningarna efter individen 

och hjälpa till att minska patientens eventuella upplevda oro i samband med radiologiska 

undersökningar. Det är viktigt att patienterna får tid till att ställa frågor, kommunicera och få 

information från röntgensjuksköterskorna. Tidspress och oförmåga att hantera svårare ämnen 

kan vara barriärer som hindrar röntgensjuksköterskor från att hjälpa sina patienters oro. Dessa 

barriärer kan vara värdefulla för kliniska verksamheter att se över för att kunna implementera 

ett aktivt arbete med att minska patienters oro vid röntgenundersökningar. 

Röntgensjuksköterskan har ett ansvar för att ge god och säker vård och arbeta utifrån evidens. 
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Om landets röntgenavdelningar arbetar med att implementera en personcentrerad vård kan det 

bidra till att vården når sin fulla potential. Kommunikation, information och bemötande är 

betydelsefulla aspekter i mötet med patienter och det är viktigt att dessa belyses tidigt i 

röntgensjuksköterskornas utbildning och på så sätt möjliggör ett professionellt förhållningsätt, 

där både den fysiska och psykiska patientomvårdnaden betonas. Det är även viktigt att kunna 

belysa vikten av dessa aspekter under handledarutbildningar och handledarträffar för att tidigt 

etablera vikten av kommunikation, information och bemötande i röntgensjuksköterskornas 

verksamhetsförlagda utbildning.  

 

Författarnas arbetsfördelning 

Författarna till den här litteraturstudien har delat upp vissa delar av arbetet medan andra delar 

har skrivits tillsammans. Arbetet med bakgrunden delades upp; en av författarna skrev 

Röntgensjuksköterskans profession och Patienters oro medan den andra författaren skrev 

Kontext, Modaliteter och Perspektiv och utgångspunkter. Litteratursökningen gjordes var för 

sig för att senare jämföras och sammanställas tillsammans. Problembeskrivning, syfte, metod, 

resultat, diskussion och slutsats skrevs tillsammans.  
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Hög 

Cancer Imaging, 
9(1A), S92-7. 
doi:10.1102/1470
-7330.2009.9040 

Patient experiences 
and preferences: 
development of 
practice guidelines 
in a cancer imaging 
department 

Ollivier, L., 
Apiou, F., 
Leclère, J., 
Sévellec, M., 
Asselain, B., 
Brédart, A., & 
Neuenschwan
der, S. 

Att förbättra 
relationen mellan 
patienter och 
vårdpersonal vid 
radiologiska 
undersökningar i 
samband med 
onkologisk 
behandling. 

Kvantitativ studie, 
RCT. Enkäter till 
patienter som ska 
genomföra 
radiologiska 
undersökningar i 
samband med 
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att de behövde stöd från 
personalen I samband 
med undersökningarna.  

Patienterna skulle önska 
mer utförlig information 
om varför de gör en 
undersökning, hur den 
går till, riskerna med 
undersökningen och vem 
det är som utför 
undersökningen. 

Hög 



 

 

Magnetic 
Resonance 
Imaging, 33180-
183. 
doi:10.1016/j.m
ri.2014.08.024 

Årtal: 2015 

Can MRI related 
patient anxiety be 
prevented? 

Tazegul, G., 
Etcioglu, E., 
Yildiz, F., 
Yildiz, R., & 
Tuney, D. 

Studera om 
information och 
kommunikation 
kan reducera oro 
hos patienter som 
ska genomgå MRT-
undersökning 

Kvantitativ studie, 
RCT. Blodprover togs 
innan och efter 
undersökningarna för 
att se hur 
informationen och 
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Patientintervjuer Patienterna upplevde det 
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Adekvat statistisk metod?      
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Urval: Relevant? 

Urval: Strategiskt? 

 

Metod för: 

- Urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 
- Datainsamling tydligt beskrivet? 
- Analys tydligt beskriven? 

 

Giltighet: 

- Är resultatet begripligt, logiskt? 
- Råder datamättnad? 
- Råder analysmättnad? 

 

Kommunicerbarhet: 

- Redovisas resultatet klart och tydligt? 
- Redovisas resultatet i förhållande till en 

teoretisk referensram? 
- Genereras teori? 

 

Huvudfynd:   

Sammanfattande bedömning:  

                                                 


