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Abstrakt 
 

Inledning: Kommunikationsbarriärer leder till otillräckligt informationsutbyte 

mellan röntgensjuksköterskan och invandrarpatienten. Kommunikation är 

avgörande för patientsäkerheten och för kvaliteten på omvårdnaden. Syfte: Att 

beskriva röntgensjuksköterskans kommunikation med invandrarpatienter. 

Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med integrerad analys. 

Resultat: Av analysen framkom två huvudteman; kommunikation med 

invandrarpatienten och faktorer som påverkar kommunikationen med 

invandrarpatienter. Sammanfattning: Röntgensjuksköterskan föredrar att 

använda sig av professionell tolk men på grund av finansiella begränsningar 

finns inte alltid tolk att tillgå. Då använder sig röntgensjuksköterskan av icke 

verbal kommunikation. En faktor som påverkar kommunikationen mellan 

röntgensjuksköterskan och invandrarpatienten är tidsbrist. Tidsbrist påverkar 

även röntgensjuksköterskans kvalitet på arbetet, patientsäkerheten och 

invandrarpatientens upplevelse av omvårdnad. 
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Problembeskrivning 

 

Mellan 2013 och 2014 ökade Sveriges invandring med tio procent där det fortsatta kriget i 

Syrien är främsta orsaken till ökningen (SCB 2015a). År 2014 var 1,7 miljoner personer i 

Sverige födda utomlands, vilket motsvarar ca 17 % av befolkningen (SCB 2015b). År 2015 

sökte sig många människor till Sverige på grund av olika konflikter runt om i världen. Enligt 

Migrationsverket (2016) uppgick denna siffra till strax över 160 000 människor.  

 

Till följd av den förhöjda invandringen talas det många olika språk i samhället, vilket påverkar 

kommunikationen och samspelet mellan människor, bland annat inom hälso- och sjukvården. 

Otillräckliga språkkunskaper kan få konsekvenser när patienter med invandrarbakgrund 

kommer i kontakt med sjukvården. Det är vanligt att invandrarpatienter känner sig ensamma 

och främmande på en vårdavdelning då de saknar ord att kunna uttrycka sina behov och 

önskningar (Kale & Syed, 2010). Språkbarriärer leder till otillräckligt informationsutbyte 

mellan röntgensjuksköterska och invandrarpatienten, vilket kan leda till sämre vård jämfört 

med vad ursprungsbefolkningen får (McCarthy, Cassidy, Graham & Touhy, 2013). 

 

Enligt patientlagen (SFS 2014:821) framhålls betydelsen av sjuksköterskans skicklighet att 

kunna kommunicera, informera och förvissa sig om att patienten förstått innehållet och 

betydelsen av den lämnade informationen. För att kunna ge adekvat vård till invandrarpatienter 

är det av vikt att förstå i vilken utsatt situation de befinner sig i, och deras begränsade förmåga 

att uttrycka sina behov (McCarthy et al., 2013). Att patienten känner trygghet och tillit i 

kommunikationen är därför mycket viktigt (Kale & Syed, 2010).  

 

Kommunikation är av stor vikt inom vården och så även på en röntgenavdelning där det krävs 

att röntgensjuksköterskan och patienten har en ömsesidig och gemensam förståelse. Därmed 

anser författarna av aktuell litteraturstudie att problemområdet är relevant att undersöka, för att 

få en djupare förståelse för hur röntgensjuksköterskan kommunicerar med invandrarpatienten 

under en radiologisk undersökning när det inte finns ett gemensamt språk.  

 

 

Bakgrund   
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Röntgensjuksköterskans profession 

 

Röntgensjuksköterskan arbetar i en högteknologisk miljö med radiografi som huvudområde. 

Radiografi bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet som hämtar kunskap främst från 

omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik och medicin. Röntgensjuksköterskan 

utför undersökningar självständigt och ansvarar för framställning av bilder med minsta möjliga 

stråldos och med hög patientsäkerhet. Grunden i arbetet är mötet med människor i alla åldrar 

och mötet mellan röntgensjuksköterskan och patienten är ett kort möte under specifika 

förhållanden. Professionen verkar för mänskliga rättigheter där omvårdnaden inte begränsas av 

ålder, hudfärg, tro, kultur, nationalitet eller social status (Svensk förening för 

röntgensjuksköterskor, 2011).  

 

 

Perspektiv och utgångspunkter 

 

Enligt Travelbee grundar sig hennes omvårdnadsteori på att se människan som en unik och 

oersättlig individ. Det ligger i röntgensjuksköterskans ansvarsområde att genom god 

kommunikation främja det mellanmänskliga mötet och på så sätt kunna tillgodose patientens 

unika behov (Kirkevold, 2000). För att en professionell röntgensjuksköterska skall kunna skapa 

sig en förståelse för patientens unika situation, behövs det en ömsesidighet mellan dessa två. 

För detta krävs kommunikation, vilket ska finnas som ett redskap hos röntgensjuksköterskan 

(Fossum, 2013). Kommunikation är ett verktyg för att etablera ett förhållande mellan patient 

och vårdpersonal som i sin tur är ett medel för att kunna förverkliga omvårdnadens centrala 

syfte (Eide & Eide, 2009). Om kommunikationen saknas, finns det en risk att kvalitén på 

omvårdnaden påverkas negativt (Fossum, 2013). Röntgensjuksköterskan producerar bilder för 

diagnostik och dessa bilder är ett resultat av röntgensjuksköterskans interaktion med patienten 

under undersökningen (Strudwick, 2014). Enligt Reeves och Decker (2012) är mötet med 

patienten unikt i sitt slag och med hög sannolikhet kommer inte samma undersökning upprepas 

igen. Därmed kan Travelbees teori vara relevant då bra kommunikation ger 

röntgensjuksköterskan möjlighet att utöva personcentrerad vård.  

Att vara patient 
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En person med en sjukdom eller ett ohälsotillstånd som på något sätt står i relation till en 

vårdare, kallas för patient (Vårdhandboken, 2013). Inom vården definieras patienten av att 

vårdgivarna tar hänsyn till patientens närstående, omgivning och miljö.  Patienten är inte enbart 

en enhet som ska tillfriskna, utan ska ses som en kropp och själ (Svensk sjuksköterskeförening, 

2012). Diagnos och behandling kan innebära många problem för patienten, som kan ha svårt 

att godta sin diagnos och oklarhet inför framtiden. Genom att vårdgivare anpassar sig efter 

patienten kan detta leda till ett bättre samarbete (Faulkner & Maguire, 1999). Vårdgivare ska ta 

hänsyn till patientens känslor och unika sätt att reagera på. Genom lyhördhet och att vårdgivare 

rättar sig efter patientens behov är därför av betydelse (Graubeak, 2012). Enligt patient lagen 

(SFS 2014:821) ska integriteten främjas oavsett hälsa eller sjukdom och patienten ska själv 

avgöra graden av delaktighet.  

 

 

Invandrarpatient 

En invandrare är en utländsk medborgare som flyttar till ett annat land för att arbeta och bosätta 

sig där (Kristoffersen & Nortvedt & Skaug, 2005), vilket innebär att en invandrare kan vara 

svensk medborgare (SCB, 2015c). Invandrare i Sverige har sämre fysisk och psykisk hälsa än 

övriga befolkningen. Detta kan bero på olika saker men en orsak kan vara att sjukvårdspersonal 

saknar adekvata kunskaper om bemötande och förståelse av vårdbehov hos invandrarpatienter 

(Faraidoun, 2013). Svårigheter med att förstå det svenska språket innebär att invandrarpatienter 

är utlämnad åt sjukvårdspersonalens kunnighet att överbrygga de språkliga hindren (Björk, 

2008).  

 

 

Bemötande 

 

Ordet bemötande är enligt Fossum (2013) ett komplext ord som är svårt att förklara. Det finns 

inte heller inom alla språk. Bemötande är svårt och utmanande men en viktig arbetsuppgift om 

vården ska fungera optimalt. Bemötande handlar om samtal, hur detta utförs, kroppsspråk och 

hur vårdgivare tar emot patienter. Ordet rymmer även människosyn och indirekt hur vården 

utförs. Bemötande handlar följaktligen om vem vårdgivaren är som person och vilka 

värderingar som förekommer, förmåga att känna empati och hur vårdgivaren uppfattar sin 
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omgivning (Fossum, 2013). Om det brister i bemötandet kan det leda till konsekvenser som 

äventyrande av patientsäkerheten (Patientnämnden Region Skåne, 2013), bristande följsamhet 

och ohälsa för patienten (Dwamena et al., 2012). Fortsättningsvis skriver Dwamena et al. (2012) 

om vårdgivare utbildas i frågor om patientbemötande kan det leda till förbättrad 

kommunikation.  

 

 

Personcentrerad omvårdnad 

 

Personcentrerad omvårdnad speglar en god omvårdnad, som strävar efter att synliggöra hela 

patienten. Där tillfredställelse av andliga, existentiella, humanitära och psykiska behov är lika 

viktiga som tillfredställelse av fysiska behov (Edvardsson, 2010). Genom att arbeta 

personcentrerat läggs fokus på att se patienten bakom sjukdomen, ålder, symtom eller beteende 

och ger möjlighet att känna empati. Genom att försöka se världen utifrån patientens synvinkel 

fås en bättre förståelse för patientens situation. Att sätta patienten i centrum och innefatta denna 

i alla vårdbeslut och vårdprocesser är en betydande del av den personcentrerade vården 

(Willman, 2010). En radiologisk undersökning kännetecknas ofta som ett kort möte, där 

interaktionen mellan röntgensjuksköterska och patient sker i en teknisk miljö. 

Röntgensjuksköterskan är ansvarig för att mötet ska bli optimalt där patienten är i fokus. Trots 

den tekniska miljön ska röntgensjuksköterskan alltid utföra undersökningen med patienten i 

fokus (Lundgren, Lunden & Andersson, 2015). Personcentrerad vård inleds med en 

vårdrelation som rymmer utbyte, samförstånd och delat beslutsfattande. En patientmedverkan 

med kommunikation innebär att dela gemensamma erfarenheter och lära sig av varandra, vilket 

gör kommunikation till en betydelsefull beståndsdel för att uppnå personcentrerad vård (Ekman 

et al., 2011). 

 

 

Radiologiska undersökningar  

 

Genom olika radiologiska undersökningar framställs bilder av kroppens inre för att kunna 

diagnostisera olika sjukdomar (Berglund & Jönsson, 2007). På en röntgenavdelning delas de 

olika undersökningarna in i två olika områden, konventionell- och specialiserad radiologi. Den 

vanligaste undersökningen är den konventionella medan de som anses som specialiserade 
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undersökningar är datortomografi (DT) och magnetisk resonanstomografi (MRT) (Andersson, 

2008).  

 

 

Konventionell radiologi  

 

Konventionell röntgendiagnostik avbildar patientens organ med hjälp av röntgenstrålning 

(Berglund & Jönsson, 2007). Denna modalitet är den grundläggande metoden för diagnostik 

vid trauma, misstanke om artrit och artros eller smärta relaterat till rörelseorganen. Vid en 

undersökning tas minst två bilder som är vinkelräta mot varandra för att kunna fastställa och 

beskriva felställningar (Aspelin & Pettersson, 2008). Antingen utförs undersökning ståendes, 

sittandes eller liggandes. Den kroppsdel som ska undersökas ska vara fri från kläder och 

smycken. Under vissa undersökningar får patienten varken andas under en kort stund eller 

svälja (Möller & Reif, 2009). Det är av stor vikt att patienten är stilla under hela undersökningen 

då det annars finns en risk att bilderna inte blir av god kvalitet (Berglund & Jönsson, 2007). 

Gonadskydd ska erbjudas till manliga patienter i fertil ålder och kvinnor i fertil ålder ska 

tillfrågas om de är gravida. För att få fram diagnostiskt viktiga detaljer och strukturer är 

positionering av patienten av stor vikt. Röntgensjuksköterskan måste positionera patienten på 

ett specifikt sätt beroende på undersökning för att bilden ska bli av god klinisk kvalitet (Möller 

& Reif, 2009). En förklaring för hur proceduren kommer att gå till anser Ehrlich och Coakes 

(2013) är nödvändigt för alla patienter. Patienten kommer då att bli mer avslappnad och 

samarbeta bättre om de vet vad som händer och väntar. Enligt Bontrager och Lampignano 

(2014) är en vanlig orsak till att röntgensjuksköterskor får ta fler bilder än nödvändigt på grund 

av dålig kommunikation mellan röntgensjuksköterskan och patienten. Röntgensjuksköterskan 

måste på ett tydligt och lättförståeligt sätt förklara proceduren och positioneringen för patienten, 

vilket då förutsätter att patienten pratar samma språk.  

 

 

Datortomografi 

 

Undersökningar inom DT kan ta mellan fem till tjugo minuter. Undersökningens längd är ofta 

kopplad till om patienten ska administreras kontrast eller inte. Innan en kontrastunderökning 

får patienten ett antal frågor som rör anamnesen, då det vid vissa sjukdomar kan vara livsfarligt 

att ge kontrastmedel. Det är frågor om tidigare allergiska reaktioner av kontrastmedel, allergier, 
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diabetes, hjärt- och njursjukdomar och giftstruma (Aspelin & Pettersson, 2008). Det är viktigt 

att patienten förstår informationen som röntgensjuksköterskan tillhandahåller då intravenös 

tillförsel av kontrastmedel kan ge akuta reaktioner. Såsom att luftrören dra ihop sig, vilket kan 

leda till andnöd eller astmaanfall, slemhinnor i näsan svullnar, ögonen svullnar och klåda på 

huden (Aspelin & Pettersson, 2008; Möller & Reif, 2009). Under undersökningen ska patienten 

ligga stilla och vid vissa undersökningar ska patienten hålla andan en stund. Fortsättningsvis 

skriver Möller och Reif (2009) att andningsinstruktioner bör förklaras och övas på innan 

undersökningen, för att få bästa kvalitet på undersökningen och för att inte behöva ta om 

undersökningen som då leder till större strålmängd till patienten. Beroende på patientens 

sjukdomshistoria kan röntgenundersökningen påverkas. Det kan behövas längre förberedelser 

eller så måste patienten ta medicin innan undersökningen för att inte få reaktioner av 

kontrastmedlet. Av den orsaken betonas vikten av att bra kommunikation finns mellan 

röntgenpersonal och patient både innan, under och efter undersökningen (Ehrlich & Coakes, 

2013).   

 

 

Magnetisk resonanstomografi 

 

MRI skiljer sig från de andra modaliteterna på så sätt att genom en kombination av magnetfält 

och radiovågor avbilda olika organ i kroppen. Ännu en skillnad mellan de olika modaliteterna 

är att en MRI undersökning tar längre tid än en konventionell röntgenundersökning och DT 

undersökning men även, vad man vet idag att det är en helt riskfri undersökning ur en biologisk 

synvinkel (Berglund & Jönsson, 2007). Dock finns det några säkerhetsaspekter som ska tas i 

noga beaktning, och det är kontrollfrågor som ställs till patienten innan undersökningen. Om 

patienten har en pacemaker av äldre modell eller om patienten har magnetisk metall inopererad 

i kroppen får undersökningen inte genomföras då det kan leda till livsfara för patienten. Det 

magnetiska fältet i MRI apparaten gör att magnetisk metall blir varm men även att magnetfältet 

kan göra så att metallen förflyttar sig i patientens kropp, vilket kan leda till skada. Genom MRI 

går det att undersöka det mesta, så som sjukdomar och skador i benmärg, senor, ligament och 

muskler. Men det är även en överlägsen metod för tumör utredningar enligt Aspelin och 

Pettersson (2008). En MRI undersökning tar mellan 30-45 minuter och det är viktigt att 

patienten ligger stilla under hela undersökningen för att bilderna ska bli tydliga. Ju mer 

patienten slappnar av desto bättre blir resultatet enligt Berglund och Jönsson (2007). Även 

Möller och Reif (2009) och Törnqvist, Månsson, Larsson och Hallström (2006) påtalar vikten 
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av att patienten ska ges information om undersökningen och vikten av att ligga still under 

undersökningen. Fortsättningsvis skriver Törnqvist et al. (2006) hur betydelsefull interaktionen 

är mellan patient och röntgensjuksköterska. Interaktionen kan påverka patientens upplevelse av 

undersökningen. Alla patienter behöver någon sorts information och för de patienter som 

upplever obehag i samband med en MRI undersökning behövs mer information och mer 

regelbunden kontakt med personalen. 

 

 

Kommunikation 

 

Inom vården handlar kommunikation främst om överföring av information och för att ett 

samarbete ska fungera krävs kommunikation. Inom vården är det av stor vikt att vårdgivare 

och patient förstår varandra för att mötet ska bli effektivt (Chan, 2013; Fossum, 2013). 

Kommunikationen är avgörande för patientsäkerheten och för kvalitén på omvårdnaden och 

det är av störst vikt att sjuksköterskan har en hög kommunikativ förmåga (Kozier, Berman 

och Snyder, 2012)  

 

 

Verbal kommunikation 

 

Cant och Aroni (2008) och Kozier et al. (2012)  beskriver den verbala kommunikationen som 

den medvetna kommunikationen då människor väljer orden de använder. Orden som används 

varierar bland människor utifrån bakgrund, ålder, utbildning och kultur. Ett resultat av detta är 

att det finns en oändlig möjlighet av kommunikativa utbyten. Kozier et al. (2012) fortsätter med 

att belysa att sjuksköterskan bör tänka på orden som väljs, hur det uttalas, ordens timing, 

relevansen och ordens trovärdighet. Beroende på talets takt, hastighet, ton eller rytm, kan 

samtalets budskap variera. Tonen kan utrycka ilska eller entusiasm och hastigheten på talet kan 

antyda intresse eller tristess. Avslutningsvis betonar Kozier et al. (2012) att sjuksköterskan 

måste lära sig att välja lämpliga och förståeliga ord och termer utifrån patientens ålder, kunskap 

och kultur. 

 

Icke-verbal kommunikation 
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Den icke verbala kommunikationen är lika betydelsefull som den verbala då den ger lika mycket 

information som den verbala kommunikationen (Quilliam, 2005). Då den icke verbala 

kommunikationen är mindre medvetet kontrollerad än den verbala, går det att utläsa fler känslor 

ur den icke verbala kommunikationen. Denna sorts kommunikation antingen förstärker eller 

motsäger det som egentligen sägs muntligt (Chan, 2013; Kozier et al., 2012).  

Så fort människor börjar interagera, kommunicerar de icke verbalt med varandra. De ger 

information om sig själva med blicken, sitt rörelsemönster och sitt minspel. Ansiktet är den del 

av kroppen som är mest talande och uttrycksfullt. Känslor som ilska, glädje, ledsamhet, och 

förvåning kan utläsas genom ansiktsuttryck (Kozier et al., 2012).  En annan viktig del är ögonen 

som även de speglar patientens sinnesstämning. Genom ögonkontakt kan patienten uppleva 

trygghet, uppskattning och respekt (Chan, 2013; Quilliam, 2005). Sjuksköterskan får vara 

försiktig i sin tolkning av utryck och måste alltid förtydliga sin observation med patienten. 

Sjuksköterskor som oftare observerar patienters utryck och lyfter fram dessa anses vara mer 

vårdande och accepterande av patienterna. Detta kan ses som en grund till ett förhållande mellan 

sjuksköterskan och patienten och även om patienten har kommunikativa svårigheter kan 

förtroende skapas mellan de två (Cant & Aroni, 2008; Kozier et al., 2012)  

Den största skillnaden mellan olika kulturer ligger i det verbala språket. Skillnader som ord, 

grammatisk struktur, tonläge, rytm och takt på talet. När kommunikationen inte fungerar mellan 

två parter uppstår det en frustration hos de båda. Att effektivt kunna kommunicera med patienter 

från olika bakgrunder och kulturer är av vikt att tillgodose inom den mångkulturella 

omvårdnaden (Kozier et al., 2012). Vid kulturella skillnader finns risk för missförstånd. För att 

skapa en meningsfull kommunikation bör sjuksköterskan sträva efter att försöka förstå 

patientens perspektiv. Patienter som inte behärskar det verbala språket har en begränsad 

möjlighet att kommunicera och det kan vara svårt att förmedla tankar och känslor. Detta 

begränsar patienten, kommunikationen och mötet mellan de två (Fossum, 2013).  

 

 

Tolk 

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 

har alla patienter rätt till tolk inom vården. En tolk anses inte endast vara en person som 

översätter från ett språk till ett annat. Att använda sig av tolk innebär en förbindelse mellan 

patient och vårdpersonal och finns som stöd när personalens kommunikation inte räcker till. 

Tolkens uppgift är att överföra information mellan parterna (Hanssen, 2007; McCarthy et al., 
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2013).  Det är av vikt att korrekt översättning sker för att patienten och röntgensjuksköterskan 

ska få adekvat information från varandra (Hanssen, 2007; McCarthy et al., 2013; Wiking, 

Saleh-Stattin, Johansson & Sundqvist, 2009). Det föredras inte att familjemedlemmar användes 

som tolk. I vissa kulturer är det enligt normen inte lägligt att tala om sin kropp när barn är 

närvarande, men även att patienten då upplever att de hamnar i en beroendeställning. Om en 

vuxen familjemedlem tolkar, kan detta leda till att familjemedlemmen omedvetet eller medvetet 

för över sina egna tolkningar av problemet till patienten. Det kan även hända att 

familjemedlemmen helt enkelt låter bli att tala om något som någon av parterna har sagt 

(Hanssen, 2007; McCarthy et al., 2013). När röntgensjuksköterskan talar med en patient genom 

en tolk är det viktigt att både tolken och röntgensjuksköterskan sätter patienten i centrum och 

har ögonkontakt med patienten så att patienten känner sig delaktig. Det är av stor vikt att 

patienten känner sig trygg under ett tolksamtal (Hanssen, 2007).  

 

 

Syfte 

 

Att beskriva röntgensjuksköterskans kommunikation med invandrarpatient vid en radiologisk 

undersökning. 

 

 

Metod  

 

En litteraturstudie är en metod som används för att sammanställa relevant kunskap för att sedan 

omsättas i praktiken. Författarna har gjort en litteraturgenomgång av aktuellt problemområde. 

Genom att ställa en specifik och avgränsad undersökningsfråga har författarna därefter 

systematiskt sökt efter vetenskapliga artiklar inom det berörda området. De vetenskapliga 

artiklarna har kritiskt granskats för att sedan sammanställas genom en integrerad analys 

(Kristensson, 2014). Författarna anser att en litteraturstudie är lämplig metod för att öka 

kunskapen om författarnas valda syfte och för att på så vis kunna utveckla nya frågor inom 

området eller att påvisa att området behöver utforskas mer. 
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Urval av databaser  

Cumulative Index to Nursing and Allied Health, Cinahl behandlar artiklar som är inriktade på 

omvårdnad och vårdvetenskap. Excerpta Medica Database, Embase, innehåller vetenskapliga 

tidsskrifter med biomedicinsk inriktning så som farmakologi, klinisk forskning och hälsofrågor. 

Svemed+ är en databas som innehåller artiklar från skandinaviska tidskrifter och berör ämnen 

som medicin, hälso- och sjukvård och omvårdnad. PubMed är en databas som huvudsakligen 

innehåller vetenskapliga artiklar som täcker medicin, omvårdnad och odontologi (Forsberg & 

Wengström, 2013). Scopus är en databas som tillhandahåller peer-reviewd litteratur främst 

inom medicin och teknologi (Elsevier, 2017).  

 

 

Genomförande av datainsamling 

 

För att få en översikt över tillgängliga artiklar genomfördes först en pilotsökning. Under denna 

sökning använde sig författarna av olika sökord i databserna: Pubmed, Cinahl, Scopus och 

Embase. Författarna upptäckte att det fanns ett begränsat antal artiklar inom problemområdet 

som rörde specifikt radiografi. Genom att bredda sökningen med fler sökord och även 

tillämpning av databasen Svemed+ fick författarna på så sätt en ökad mängd artiklar. Slutligen 

bestämde sig författarna att Cinahl, Embase och Svemed + var det bästa alternativen för att göra 

en slutsökning på. 

Booleska söktermerna AND och OR användes vid sökningar på Cinahl och Embase. Med hjälp 

av Medical Subject Headings (MeSH-termer) ökades relevansen på funna artiklar. Sökord som 

användes var; communication-barriers, nurse-patient relations, communication, radiographer, 

radiography, interpersonal communication, radiographic och person centered. I aktuell 

litteraturstudien var inklusionskriterierna att de valda artiklarna skulle ha ett etiskt 

godkännande. Exklusionskriterierna var att artiklarna inte skulle vara äldre än tio år (2006-

2016). Vid sökning på Cinahl användes MeSH-termerna, communication barriers, nurse-

patient relations och communication, även filtret All adult applicerades på denna sökning. De 

andra sökorden som användes på Cinahl var experience och radiographer, här användes olika 

ämnesområden med huvudrubrikerna; diagnostic imaging, radiography interventional och 

tomography, x-ray computed. På Embase användes sökorden; radiographer, interpersonal 

communication, radiographic och person centred. På Swemed + användes sökordet; 

radiographer. Inga filter tillämpades på Embase och Svemed + (Se tabell 1:1).  
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 Efter slutgiltig sökning granskades artiklarna i olika steg. Först lästes titlar för att se om 

artiklarna svarade till syftet, därefter lästes abstract. Om abstract innehöll relevant information, 

lästes artiklarna i sin helhet. 17 relevanta artiklar valdes ut för slutligen granskas med hjälp av 

granskningsprotokoll.  

För att bedöma artiklarnas kvalitet genomfördes en granskning genom Forsberg och 

Wengströms (2013) checklista. Checklistan innehöll ja och nej frågor samt beskrivningsfrågor. 

Frågor som gav ett positivt svar för studien, gavs ett poäng. Frågor som gav ett negativt svar, 

gavs noll poäng. Poängen för varje artikel räknades samman och omvandlades till procent. 

Artiklar med 80-100 % och som hade svarat till samtliga beskrivningsfrågor ansågs vara av hög 

kvalitet. Slutligen inkluderades 11 artiklar av hög kvalitet i resultatet. Under granskningsfasen 

bestämde sig författarna för att inkludera två artiklar som berör sjuksköterskans kommunikation 

med invandrarpatienter.  Författarna valde även att likställa röntgensjuksköterskan med 

sjuksköterskan i resultatet. 

 

 

Sökschema 1:1 

 

 

Databas Sö

k # 

Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Cinahl       

 # 1 (MH "Communication 

Barriers") 

4,182    

 # 2 (MH "Nurse-Patient Relations")  22,974    

 # 3 (MH "Radiography+") 130,359    

 # 4 # 2 OR # 3 153,314    

 # 5 # 1 AND # 4 67 67 10 6(3) 

        

 #6 #2 AND #3 19 19 3 1(0) 

 #7 (MH "Communication") 52,463    

 #8 Experience 200,518    

 #9 Radiographer 1,433                

 #10 # 3 OR # 9 165 165 3 3(2) 
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Databas Sök 

# 

Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Embase       

 # 1 Radiographer 1,133    

 #2 'interpersonal 

communication'/exp OR 

'interpersonal communication' 

486,524    

 #3 #1 AND #2 88 88 8 4(3)  

 #4 Radiographic 108,398    

 #5 ”Person centred” 1,599    

 #6 #4 AND #5 3 3 1 1(1) 

 

 

Databas Sök 

# 

Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Svedmed 

+ 

      

 #1 Radiographer 73 73 5 2(2) 

 

 

Genomförande av databearbetning 

 

I aktuell studie har en integrerad analys använts som analysmetod, vilket innebär att analysen 

har genomförts i olika steg (Kristensson, 2014). Analysen inleddes genom att författarna läste 

utvalda artiklar upprepade gånger, detta för att få ett helhetsperspektiv över innehållet. Likheter 

och skillnader identifierades och kategoriserades som teman och underteman. Dessa teman 

svarar på litteraturstudiens syfte och ligger till grund för studiens resultat (Kristensson, 2014). 

Analysen resulterade i två huvudtemans: kommunikation med invandrarpatienten och faktorer 

som påverkar kommunikationen med invandrarpatienten. Utifrån första huvudtemat skapades 

tre underteman: professionell tolk, anhöriga som tolk och personal som tolk. Utifrån andra 

huvudtemat skapades ytterligare tre underteman: frånvaro av tolk, mängden informationsutbyte 

och tidsaspekter. 
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Forskningsetiska avvägningar 

 

Världsläkarförbundet har tagit fram en samling etiska principer rörande medicinsk forskning, 

helsingforsdeklarationen. Enligt deklarationen ska forskning följa etiska principer som främjar 

och garanterar respekten för alla människor och skyddar deras rättigheter. Även om syftet med 

forskning är att generera ny kunskap så får detta mål aldrig gå före forskningsdeltagarnas 

rättigheter (Sveriges läkarförbund, 2014). Enligt svensk förening för röntgensjuksköterskor 

(2008), ska röntgensjuksköterskan ansvara för att forskningsetiska riktlinjer följs. Således har 

artiklar som använts i aktuell litteraturstudie följt etiska principer eller blivit granskade av etisk 

kommitté. Författarna hade detta som en inklusionskriterie enligt Forsberg och Wengström 

(2013). Fortsättningsvis skriver Forsberg och Wengström (2013) att forskare måste se sig själva 

som en potentiell risk att påverka utfallet av forskarens resultat, vilket betyder att ett helt 

objektiv förhållningssätt är omöjligt. Med detta i åtanke har författarna strävat efter att redovisa 

allt resultat så rättvist och sanningsenligt som möjligt.  

 

 

Resultat 

 

I dataanalysen framkom två huvudteman och sex underteman relaterade till syftet.  

 

Figur 1:1 
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 15 

 

Kommunikation med invandrarpatienten 

 

Röntgensjuksköterskan skapar kommunikationsmöjligheter, interaktioner och identifierar 

barriärer genom att utveckla en dialog med patienten (Lundén, Lundgren & Lepp, 2012). 

Dialogen ger röntgensjuksköterskan möjligheten att bättre tillgodose patientens unika behov, 

vilket i sin tur leder till ett bättre samarbete mellan röntgensjuksköterskan och patienten. 

Därmed upprätthålls även den radiologiska undersökningskvalitén (Hellman & Lindgren, 2014; 

Lundén et al., 2012; Lundvall, Dahlgren & Wirell 2014). När dialogen uteblir skapas en barriär 

mellan röntgensjuksköterskan och patienten (Lundén et al., 2012), vilket kan leda till att 

patienten upplever förvirring i bemötandet och omvårdnaden (Hayre, Blackman & Eyden, 

2016). Jirwe, Gerrish och Emami (2010) menar på att en dialog som uteblir kan leda till ett 

mekaniskt och opersonligt möte.  

 

 

Professionell tolk 

 

I ett flertal studier blev det synligt att bästa sätt att kommunicera med en invandrarpatient är 

genom en professionell tolk. En professionell tolk är ett effektivt verktyg för att främja och 

förbättra kommunikationen, men även höja kvalitén på omvårdnaden (Fatahi, Mattsson, 

Lundgren, & Hellström, 2010; Ian, Nakamura-Florez & Young-Me, 2016; Jirwe et al., 2010; 

Lundvall et al., 2014). Enligt Fatahi et al. (2010) agerar tolken som en bro mellan 

röntgensjuksköterskan och invandrarpatienten.  Tolken kan hjälpa parterna att utveckla en 

dialog under den radiologiska undersökningen. Vid valet av professionell tolk är det viktigt att 

tolken talar invandrarpatientens dialekt. Det är även av betydelse att tolken har kunskap om 

medicinska termer och har en viss kännedom om radiologiska undersökningar (Fatahi et al., 

2010). Då kostanden för professionell tolk är hög, så används inte tolk vid de enklare 

undersökningarna (Fatahi et al., 2010; Jirwe et al., 2010). Dock även vid de enklaste 

undersökningarna krävs det en viss nivå av kommunikation (Fatahi et al., 2010). Vid 

komplicerade radiologiska undersökningar med kontrast krävs det att en professionell tolk är 

närvarande. Kontrast kan ge biverkningar som till exempel andningssvårigheter, klåda, 

illamående eller smärta. Dessa biverkningar måste kunna kommuniceras till 

röntgensjuksköterskan som snabbt ska påbörja förebyggande åtgärder. Patientens tillstånd kan 

annars övergå till att bli livshotande (Fatahi et al., 2010). Användning av professionell tolk ger 
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invandrarpatienten möjlighet att förstå processen och ställa frågor på sitt eget språk. Det kan 

leda till en ökad trygghet och en patientsäker vård kan därmed bedrivas (Fatahi et al., 2010; 

Jirwe et al., 2010; Lundén et al., 2012). 

 

 

Anhöriga som tolk  

 

Vid de tillfälle då en professionell tolk inte finns att tillgå, används anhöriga som tolk. Fördel 

med anhöriga som tolkar är att invandrarpatienten kan känna en viss trygghet, men enligt Fatahi 

et al. (2010) och Jirwe et al. (2010) är anhöriga inte ett lämpligt alternativ för tolkning. De 

menar att anhöriga är känslomässigt involverade och kan uppleva situationen påfrestande, 

vilket i sin tur kan påverkar patienten och kvalitén på kommunikationen. De anhöriga riskerar 

att övertar situationen, vilket kan hindra röntgensjuksjuksköterskan och invandrarpatienten från 

att samarbeta (Fatahi et al., 2010). Anhöriga kan i stressade situationer utelämna viktig 

information, vilket visas tydligt hos barn som undanhåller information som de tycker låter dåligt 

(Fatahi et al., 2010; Jirwe et al., 2010).  

 

 

Personal som tolk 

 

När varken professionell tolk eller anhöriga finns att tillgå, används flerspråkig personal. 

Fördelar är att röntgensjuksköterskan både har medicinsk kunskap, men även innehar kunskap 

om undersökningsprocessen (Fatahi et al., 2010). Det tar dock tid och är krävande att etablera 

en effektiv kommunikation med en invandrarpatient (Ian et al., 2016; Jirwe et al., 2010). Fatahi 

et al. (2010) menar därför att det inte är att föredra att använda personal då det hindrar 

arbetsflödet, men även att röntgensjuksköterskan kan känna stress över det begränsade 

tidsutrymmet att utföra undersökningen.  

 

 

Faktorer som påverkar kommunikationen med invandrarpatienten 

 

Frånvaro av tolk 
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Enligt Fatahi et al. (2010) och Jirwe et al. (2010) används inte alltid en professionell tolk på 

grund av finansiella begränsningar. När varken professionell tolk, anhöriga eller flerspråkig 

personal finns tillgänglig, använder röntgensjuksköterskan sig av olika strategier för att 

kommunicera med invandrarpatienter. Kroppsspråk eller teckenspråk används för att visuellt 

instruera invandrarpatienterna under den radiologiska undersökningen (Fatahi et al., 2010; 

Jirwe et al., 2010). Icke verbal kommunikation är viktigt att kunna använda sig av för att kunna 

kommunicera med patienten, men även för att kunna läsa av patientens icke verbala uttryck 

(Hayre et al., 2016; Hellman & Lindgren, 2014; Ian et al., 2016; Jirwe et al., 2010; Lundén et 

al., 2012). Fortsättningsvis lyfter Jirwe et al. (2010) fram vikten av icke verbala 

kommunikationen, då 70 % av kommunikationen är genom kroppsspråk. Genom att observera 

patientens kroppsspråk, kan röntgensjuksköterskan läsa av om patienten har ont, har svårt att 

röra sig, är glad, ledsen eller orolig. På så sätt kan röntgensjuksköterskan identifiera olika behov 

hos patienten och bekräfta invandrarpatientens tillstånd genom att spegla dennes ansiktsuttryck 

och känslor (Hayre et al., 2016; Hellman & Lindgren, 2014; Jirwe et al., 2010; Lundén et al., 

2012; Lundvall et al., 2014). Andra strategier som används för att skapa kontakt med 

invandrarpatienter är att presentera sig, ha ögonkontakt (Lundén et al., 2012), använda bilder 

eller artefakter för att förmedla ett budskap (Jirwe et al., 2010), eller genom kroppsberöring. Ett 

exempel på detta kan vara att röntgensjuksköterskan håller patientens hand för att skapa en 

känsla av trygghet hos invandrarpatienten (Hellman & Lindgren, 2014; Lundén et al., 2012). 

 

Genom erfarenheter och möten med invandrarpatienter kan röntgensjuksköterskan lättare 

identifiera invandrarpatienternas unika behov (Lundén et al., 2012). Kulturell kompetens kan 

göra att röntgensjuksköterskor får mer självförtroende när de ska tackla främmande situationer, 

vilket i sin tur kan leda till förbättrade kommunikationsförmågor i interaktionen med 

invandrarpatienterna (Jirwe et al., 2010).  

 

 

Mängden informationsutbyte 

 

Enligt Hellman & Lindgren (2014) och Lundén et al. (2012) är den radiologiska undersöknings 

kvalitén beroende på hur mycket informationsutbyte som sker mellan röntgensjuksköterskan 

och patienten. Röntgensjuksköterskan ska försäkra sig om att invandrarpatienten förstår 

undersökningsprocessen och att både röntgensjuksköterskan och invandrarpatienten har en 

gemensam förståelse för undersökningsprocessen (Ian et al., 2016). Jirwe et al. (2010) påvisar 
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att det finns en risk att informationen blir bristfällig när procedurer ska förklaras för 

invandrarpatienter. När tolk inte finns tillgängligt kan det leda till bristande kommunikation 

och missförstånd mellan röntgensjuksköterskan och invandrarpatienten, vilket i sin tur kan leda 

till att den radiologiska undersökningen äventyras (Fatahi et al., 2010).  

 

När röntgensjuksköterskan inte kan informera patienten korrekt, försvinner möjligheten för 

patienten att förstå vad som händer och försvårar då patientens medverkan under den 

radiologiska undersökningen (Andersson, Fridlund, Elgán & Axelsson, 2008; Lundén et al., 

2012; Lundvall et al., 2014). Egestad (2010) och Hellman & Lindgren (2014) menar att en 

patient som inte får tillräckligt mycket information av röntgensjuksköterskan kan känna rädsla, 

ångest och förvirring, vilket kan påverka undersökningskvalitén negativt.  

Om röntgensjuksköterskan istället delger informationen  på ett lättförståligt och tydligt sätt, 

uppnås en trygg miljö för både röntgensjuksköterskan, men även för invandrarpatienten 

(Hellman & Lindgren, 2014; Lundén et al., 2012). Förses patienten med information, förstärks 

möjligheten för patienten att aktivt kunna delta i undersökningen (Andersson et al., 2008; 

Lundén et al., 2012; Lundvall et al., 2014) 

 

 

Tidsaspekter 

 

En av de viktigaste faktorerna, för att kunna skapa en trygg atmosfär mellan parterna, är 

tillräckligt med tid. Ett dåligt möte beror ofta på tidsbrist. Tillgänglig tid för att utföra en 

radiologisk undersökning är densamma oavsett patient. Även om patienter har olika behov, 

finns det inte tid för att individualisera undersökningarna (Hayre et al., 2016; Hellman & 

Lindgren, 2014). Fatahi et al. (2010), Ian et al. (2016) och Jirwe et al. (2010) poängterar att tid 

behöver läggas på invandrarpatienten för att försäkra sig om att de förstår processen och att 

invandrarpatienten då kan inta en mer aktiv roll. När röntgensjuksköterskan lägger tid på 

patienten genom att presentera sig själv, se patienten i ögonen, informera patienten grundligt 

och förklara undersöknings processen, leder detta till att ett förtroendefullt förhållande kan 

etableras mellan röntgensjuksköterskan och patienten (Booth & Manning, 2006; Egestad, 

2010). Även Lundén et al. (2012) belyser vikten av att röntgensjuksköterskan bör presentera 

sig själv och ha ögonkontakt med patienten. På så vis hamnar patienten i centrum, vilket i sin 

tur kan leda till en känsla av större trygghet.  
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Tiden för radiologiska undersökningar är begränsad och det blir därmed en utmaning när 

invandrarpatienter ska genomgå denna typ av undersökning. Detta grundar sig på att det ofta 

behövs mer tid att genomföra en radiologisk undersökning på invandrarpatienter (Fatahi et al., 

2010; Hellman & Lindgren, 2014; Ian et al., 2016; Lundvall et al., 2014). Om en tolk är 

närvarande behövs det avsättas ytterligare mer tid eftersom interaktionen är långsammare 

mellan parterna (Fatahi et al., 2010; Ian et al., 2016). 

 

Vid tidsbrist upplever röntgensjuksköterskor att patienterna kastas in och ut ur 

undersökningsrummet (Booth, 2008; Hayre et al., 2016), vilket leder till att omhändertagandet 

blir bristfälligt. Patienterna förbises och reduceras till endast ett nummer i kön (Hayre et al., 

2016). Booth (2008) och Hellman och Lindgren (2014) påpekar att risken vid tidsbrist kan leda 

till att röntgensjuksköterskan skyndar på undersökningen och begränsar mängden information 

i ett försök att hålla tidsschemat. Röntgensjuksköterskor som är under emotionell press, men 

även tidspress, kan brista i sin profession och ge otillräcklig omvårdnad på grund av att det inte 

finns tillräckligt med tid att ta hand om patienten på ett professionellt sätt (Andersson et al. 

2008). Röntgensjuksköterskan ger inte tillräckligt med information vid tidsbrist. Därmed 

reduceras kommunikationsmängden och radiologiska undersökningar genomförs utan 

ögonkontakt mellan röntgensjuksköterskan och patienten. Detta leder till att 

röntgensjuksköterskan ger kommandon istället för att informerar och instruerar patienten 

(Booth & Manning, 2006; Egestad 2010). 

 

 

 

Diskussion 

 

 

Diskussion av vald metod 

 

Styrkan med aktuell litteraturstudie är att författarna genom vald metod har kunnat 

sammanställa relevant och aktuell kunskap inom valt problemområde. På så vis har aktuell 

litteraturgenomgång gett författarna svar på syftet men främst bekräftat att området behöver 

utforskas mer. En alternativ metod hade varit att göra en empirisk studie då området behöver 

utforskas mer. En anledning till att författarna inte hittade tillräckligt med artiklar kan bero på 
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att röntgensjuksköterskan i Sverige arbetar mer omvårdnads inriktat än andra länder, därav är 

många av de funna artiklarna från Sverige.  

 

Författarna startade med att göra en pilotsökning för att få en översikt över relevant litteratur. 

Under pilotsökningen användes många databaser och författarna upptäckte att samma artiklar 

dök upp i flera databaser. Författarna bestämde sig för att använda de databaser som de fann 

enklast att använda sig av, detta kan ha bidragit till att inte tillräckligt med artiklar inom 

radiografi hittades. Författarna tog hjälp av bibliotekarie som gav tips på hur författarna på bästa 

sätt kunde söka efter artiklar som var relevanta för syftet, detta gav inte fler sökträffar. När 

pilotsökningarna var slutförda och relevanta sökord var upptäckta, gjorde författarna slutliga 

sökningar i Cinahl, Embase och Svemed + med hjälp av Booleska söktermerna AND och OR. 

De sökord som användes då var communication, communication-barriers, radiographer, 

radiographic och radiography. Resultatet av dessa sökningar gav inte tillräckligt med träffar 

så författarna fick utöka med närliggande sökord som interpersonal communication, nurse-

patient relations och person centred. Detta ledde till att endast fyra artiklar hittades som svarade 

till syftet (se bilaga 1 och 2; artikel # 1,5,7,8). De andra artiklar som författarna valde att ha 

med beskriver allmänt om röntgensjuksköterskans kommunikation, olika kommunikationssätt 

och hur kommunikationen påverkas av olika faktorer. Författarna försökte att begränsa sig till 

artiklar som endast berörde röntgensjuksköterskans profession, men det fanns inte tillräckligt 

med relevanta artiklar inom radiografi. Därför valde författarna att inkludera två artiklar som 

handlar om sjuksköterskans erfarenhet av kommunikation med invandrarpatienter. Det finns 

många skillnader mellan röntgensjuksköterskans och sjuksköterskans profession men en sak 

som är gemensamt är vikten av att kunna kommunicera med patienter. Därför valde författarna 

att presentera resultatet på ett sätt som likställer sjuksköterskan med röntgensjuksköterskan. 

 

 

Diskussion av framtaget resultat 

 

I de delar av resultatet där författarna har refererat till ”patient”, anser författarna att den funna 

informationen även kan ses utifrån ett invandrarpatientperspektiv. Det vill säga, faktorer som 

påverkar patienten (mängden information, icke verbal kommunikation och tid) påverkar även 

invandrarpatienten. 
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Resultatet visar att röntgensjuksköterskan i sin profession behöver informera, kommunicera 

och skapa en dialog med invandrarpatienter för att säkerhetsställa undersökningens kvalitet, 

upprätthålla patientsäkerheten och för att kunna etablera ett samarbete med invandrarpatienten. 

Röntgensjuksköterskan använder sig av olika strategier för att kunna kommunicera med en 

invandrarpatient, dock visar resultatet att det finns faktorer som påverkar 

röntgensjuksköterskans kommunikation med invandrarpatienten.  

Kommunikation är inte enbart viktigt för att kunna genomföra en radiologisk undersökning. 

Kommunikation är även viktigt för att kunna bedriva en tillfredställande vård ur både 

röntgensjuksköterskans- och invandrarpatientens perspektiv (Bleiker, Knapp, Hopkins & 

Johnston, 2016; Tuohy, McCarthy, Cassidy & Graham 2008). Även Itri (2015) visar på 

betydelsen av kommunikation och lyfter fram vikten av patientcentreradkommunikation. 

Denna typ av kommunikation innebär att röntgenpersonal kommunicerar och informerar 

patienten på patientens egna språk, vilket kan leda till förbättrad kvalitet på vården. 

Författarna anser att kommunikation innefattar mer än enbart det språkliga, det vill säga att 

även känslor, ögonkontakt och kroppsspråk är av betydelse (Björk, 2008; Dressler & Pils, 

2009). Studiens resultat lyfter verbala och icke verbala kommunikationsstrategier som 

främjande för god kommunikation. Dessa strategier är viktiga redskap för att kunna skapa ett 

samarbete mellan röntgensjuksköterskan och invandrarpatienten. Travelbees teori beskriver 

mötet mellan två människor, där interaktionen både sker verbalt men även icke verbalt. Enligt 

Travelbee är kommunikationen det viktigaste redskapet mellan patient och 

röntgensjuksköterska. En god kommunikation kan leda till en gynnsam dialog mellan 

röntgensjuksköterskan och patienten. Fortsättningsvis lyfter Travelbee fram 

röntgensjuksköterskans ansvar att kunna anpassa kommunikationen till olika patienter. Detta 

för att kunna tillgodose patienten med information, men även för att inte riskera utebliven 

information från patienten (Kirkevold, 2000). 

 

Röntgensjuksköterskan arbetar i en högteknologisk miljö, där röntgensjuksköterskan ska utföra 

en teknisk uppgift, samt bemöta och informera patienten. Den högteknologiska miljön kan 

medföra obehag och otrygghet hos patienter. Genom att röntgensjuksköterskan förser patienten 

med information, kan det leda till att patientens otrygghetskänsla dämpas (Törnqvist et al., 

2006). Enligt Erlich och Coakes (2013) kan oroliga patienter som ges information bli mer 

avslappnade. På grund av kommunikationsbarriärer, mellan röntgensjuksköterska och 
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invandrarpatient, kan röntgensjuksköterskan ha svårt att förmedla trygghet till denna 

patientgrupp. Författarna anser att röntgensjuksköterskan kommunicerar när hon informerar. 

Om det inte finns ett gemensamt språk, så brister både kommunikationen, men även 

informationsmängden reduceras till invandrarpatienter.  

 

Resultatet visar olika verktyg som röntgensjuksköterskan kan använda sig av för att 

kommunicera med invandrarpatienter. Dessa var verbal kommunikation genom professionell 

tolk, anhöriga som tolk eller personal som tolk. Icke verbal kommunikation använde sig 

röntgensjuksköterskan för att skapa och förtydliga det verbala språket men även för att läsa av 

patientens icke verbala uttryck. Invandrarpatienter har enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) och patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) rätt till tolk i kontakt med hälso- och 

sjukvården och så även under en radiologisk undersökning. Resultatet visar att en professionell 

tolk är bästa verktyget för att etablera en kommunikation mellan röntgensjuksköterskan och 

invandrarpatienten (Björk, 2008; McCarthy et al., 2013). Fördelar med en professionell tolk är 

att patienten får möjlighet att förstå undersökningsprocessen samt möjlighet att ställa frågor på 

sitt eget språk, vilket leder till större trygghet hos patienten. Röntgensjuksköterskan kan 

kommunicera och informera på lika villkor och röntgensjuksköterskan kan bedriva en 

patientsäker vård (Björk, 2008; Wiking et al., 2009), vilket är ytterligare en fördel anser 

författarna. Även då resultatet visar att professionell tolk är det bästa verktyget, används det 

inte på alla radiologiska undersökningar på grund av finansiella begränsningar. Detta går emot 

både lagen om rätten till tolk men även invandrarpatienters rättighet till lika vård på lika villkor 

för hela befolkningen (SFS 1982:763). Utan tolk blir invandrarpatienten en passiv mottagare 

som bara anpassar sig till situationen. Dialogen sker rutinmässigt eller inte alls, vilket kan leda 

till att invandrarpatientens vård blir av låg kvalitet (Björk, 2008).  

 

En nackdel med professionell tolk kan vara att tolken saknar medicinsk utbildning och utgör 

därmed en patientfara, då de inte till fullo kan behärska de medicinska termer som krävs för en 

radiologisk undersökning. Röntgensjuksköterskan kan inte kontrollera att den muntliga 

informationen som delges är korrekt, utan måste tillförlita sig på tolken. Författarna anser därav 

vikten av att alla tolkar, som arbetar inom hälso- och sjukvården, besitter relevant kompetens. 

En annan nackdel är att tolkning tar tid i en redan tidsbegränsad miljö.  

 

Flera studier bekräftar aktuellt resultat, att användning av anhöriga som tolk bör undvikas. 

Anhöriga kan uppfattas som oprofessionella på grund av ofullständig översättning och 
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undanhållande av information (Eide & Eide, 2009; Hadziabdic, Albin, Heikkilä, & Hjelm, 

2010; McCarthy et al., 2013). En annan anledning till att anhöriga bör undvikas är att personlig 

information som kommer fram kan uppfattas som privat av patienten, som kan känna sig 

obekväm med att anhöriga får ta del av den. Av denna anledning kan patienten undanhålla 

betydelsefull information och istället delge falsk information, vilket kan påverka 

patientsäkerheten negativt. Är det en planerad undersökning bör professionell tolk användas, 

men i akuta situationer är anhöriga, vid vissa tillfällen, det enda verktyget för att möjliggöra en 

dialog mellan röntgensjuksköterskan och patienten (Jones, 2008; McCarthy et al., 2013; Rhodes 

& Nocon, 2003). Författarna föreslår att om röntgensjuksköterskan inte upplever anhöriga som 

adekvata tolkare, kan röntgensjuksköterskan uppmana i journalen att professionella tolkar 

rekommenderas vid framtida undersökningar.  

 

Det kan uppstå situationer där flerspråkig personal behöver agera som tolk. Nackdel med detta 

kan vara att sjuksköterskan som ska tolka förlorar tid för sina patienter, vilket kan skapa en 

känsla av frustration och stress hos sjuksköterskan (Taylor & Alfred, 2010). Författarna anser 

att även detta kan uppstå på en röntgenavdelning eftersom röntgensjuksköterska som tolkar, 

förlorar tid som är avsatt för andra undersökningar. Detta kan leda till att patienter får ökad 

väntetid och röntgensjuksköterskan upplever stress när hon försöker ta igen den förlorade tiden. 

 

Vid frånvaro av tolk, kan röntgensjuksköterskan använda sig av både verbala- och ickeverbala 

strategier. Genom att anpassa den verbala kommunikationen, kan röntgensjuksköterskan prata 

långsammare med invandrarpatienter och lära sig enklare fraser och nyckelord från de 

vanligaste språken för att förmedla sitt budskap (Dressler & Pils, 2009; Jones, 2008; McCarthy 

et al., 2013). Enligt resultatet består 70 % av kommunikationen av kroppsspråk som till exempel 

gester och ögonkontakt. Flera studier bekräftar resultatet genom att beskriva olika icke verbala 

strategier som till exempel användning av kroppsspråk och teckenspråk, men även bilder och 

artefakter för att överföra information och därigenom skapa trygghet (Björk, 2008; Dressler & 

Pils, 2009; Jones, 2008; McCarthy et al., 2013). 

 

Genom att observera patientens kroppsspråk kan röntgensjuksköterskan få en förståelse för 

beteendet. Det är viktigt att kunna observera patientens kroppsspråk, speciellt när det inte finns 

ett gemensamt språk (Chan, 2013). Författarna anser att även om röntgensjuksköterskan har 

hjälp av en professionell tolk, är det fortfarande viktigt att kunna använda sig av det icke verbala 

språket.  Vid en röntgenundersökning med kontrast och där tolk finns tillgängligt, förmedlar 
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tolken det verbala medan röntgensjuksköterskan observerar det kroppsliga, men kan även 

förmedla en trygghetskänsla genom sitt eget kroppsspråk. Vid en akut allergisk reaktion måste 

röntgensjuksköterskan snabbt se tidiga symtom och därefter agera. Här kan tolken och 

röntgensjuksköterskan komplettera varandra genom det verbala och icke verbala språket 

 

Endast det icke verbala språket är ett begränsat verktyg för röntgensjuksköterskan. Detta 

verktyg hjälper endast under lättare former av kommunikationsbarriärer. Genom icke verbal 

kommunikation kan röntgensjuksköterskan endast förmedla en viss information, men det blir 

mer komplicerat när avancerad information ska förmedlas eller om patienten vill ställa frågor. 

Kommunikationssvårigheter kan leda till bristande information som enligt Socialstyrelsen 

(2015) leder till minskad säkerhet och trygghet för invandrarpatienten.  

 

De olika strategierna som används av röntgensjuksköterskan är något som 

röntgensjuksköterskan kan styra och till viss del påverka. Det som inte går att påverka och som 

ligger utanför röntgensjuksköterskans område är bristen på tid. Röntgensjuksköterskan har 

begränsat med tid för att utföra radiologiska undersökningar. Tillgänglig tid för att utföra en 

radiologisk undersökning är densamma oavsett patient. Detta bekräftar även (Bleiker et al., 

2016; Lundgren et al., 2015) som konstaterar att röntgensjuksköterskan möte med patienter är 

kort. Tidsbristen blir mer påtaglig när röntgensjuksköterskan ska röntga en invandrarpatient. 

Resultatet säger att extra tid behöver läggas på invandrarpatienten och den radiologiska 

undersökningen. Det som händer vid tidsbrist är att röntgensjuksköterskan inte kan 

kommunicera adekvat med invandrarpatienten, informationsutbytet blir bristfälligt och 

röntgensjuksköterskan ger kommandon istället för att kommunicera och instruera patienten. 

Detta bekräftar Bolderston (2016) som menar på att kommunikationssättet påverkas och blir 

ansträngt i en tidsbegränsad miljö.  

 

 

Slutsats och kliniska implikationer  

 

Studien visar att röntgensjuksköterskan även kommunicera icke verbalt med 

invandrarpatienten, men att professionell tolk är bästa verktyget för verbal kommunikation 

mellan dessa två. Det som kan påverka röntgensjuksköterskans kommunikation med 

invandrarpatienten är mängden informationsutbyte och tidsbrist. Oavsett nivå av radiologisk 
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undersökning kan kommunikationen försvåras på grund av dessa faktorer, vilket leder till 

negativa konsekvenser för både röntgensjuksköterskan och invandrarpatienten. Fast 

professionell tolk är det bästa verktygen, finns det inte tillgängligt till alla undersökningar på 

grund av finansiella begränsningar. Eftersom invandringen i Sverige ökar kommer det att 

ställas högre krav på hälso-och sjukvårdspersonal att bemöta denna grupp på ett adekvat sätt. 

Utifrån aktuellt resultatet anser författarna att ytterligare forskning krävs för att vidare 

undersöka problemområdet.  

 

 

 

Författarnas arbetsfördelning 

Båda författarna har varit delaktiga i samtliga moment i skrivande av aktuell uppsats.  
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År 

Land 

 

Titel 
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Sammanfattning 

 

Kvalitet 

C. Ian, 

E. Nakanura-

Florez & 

Y. Lee 

 

2016 

 

USA 

 

 

Artikel # 1 

Registered nurses' 

experiences with 

caring for non-

English speaking 

patients. 

 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenhet med att 

vårda icke-

engelskspråkiga 

patienter och 

förstå hur dessa 

erfarenheter 

påverkade deras 

kliniska praxis.  

Genom internet fick 

deltagarna ett mail 

med en direkt länk till 

en 

undersökningsplattfor

m som kallas 

Qualtrics. Deltagarna 

fyllde i 

frågeformuläret 

anonymt vid egen 

vald tidpunkt 

 

Bekvämlighetsurval 

genom nätverk,  

användes för att 

rekrytera 

sjuksköterskor med 

legitimation.  

 

17 kvinnliga 

sjuksköterskor mellan 

26 och 54 år. 

Arbetslivserfarenhet 

mellan 1 och 30 år. 

De hade den senaste 

månaden vårdat en 

icke-engelsk språkig 

patient.  

 

 

Två huvudtema och 

sex subtema framkom 

av dataanalysen. 

Diskussionen om 

tillgång på resurser ; 
att ha en stödjande 

organisation och 

utmaningar med att 

vårda. Förändringar i 

omvårdnadspraxis: 

ökad medvetenhet om 

patientens behov, 

professionell 

utveckling, ökad 

kulturell kunskap och 

mer tid- och 

resurshantering 

Studieresultaten visar 

att det finns ett behov 

av lättillgängliga 

resurser inom 

sjukvården för att 

tillgodose behoven hos 

den växande 

populationen av 

invandrarpatienter. 

Med en grundläggande 

kulturell kunskap, kan 

sjuksköterskor 

åstadkomma en bättre 

och nödvändig 

kulturell och 

kompetent vård.   

I studien framkom det 

att det tar längre tid att 

vårda en 

invandrarpatient, vilket 

påverkar 

sjuksköterskornas 

produktivitet och 

effektivitet. De 

upplever det även svårt 

och frustrerande att 

vårda 

invandrarpatienter. 

Tolk assistans ansåg de 

som en uppskattning 

och tacksamhet.  

 

Hög 
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Författare 
År 
Land 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Urval 

 
Resultat 

 
Sammanfattning 

 
Kvalitet 

C.M. Hayre S. 

Blackman & 

A. Eyden 

 

England 

 

2016 

 

 

Artikel # 2 

Do general 

radiographic 

examinations 

resemble a 

person-centred 

environment? 

 

Syftet var att 

utforska 

röntgensjuksköter

ske och patient 

interaktionen 

under en 

radiologisk 

undersökning 

Observationer och 

semi-strukturerade 

intervjuer. 

Observationerna och 

intervjuerna 

genomfördes på två 

olika ställen, 22 

intervjuer 

genomfördes för att 

uppnå mättnad. 

Heterogenitet 

eftersträvades. 

Intervjuerna varade 

mellan 30 och 90 

minuter. Underlaget 

för intervjuerna 

bestod av ämnen för 

att få fram 

diskussioner. 

Intervjuerna spelades 

in. 

 

36 

röntgensjuksköterskor 

observerades under 19 

dagar. 

Inklusionskriterier: 

registrerade 

röntgensjuksköterskor 

och villiga att delta i 

studien. 

Deltagarblanketter 

mailades och sattes upp 

på avdelningarna. 

Fyra övergripande 

teman identifierades. 

Lärande, radiologiska 

utmaningar, strålning 

och patientsäkerhet. På 

grund av modern 

teknologi kunde 

undersökningarna 

genomföras snabbt, pga 

de snabba 

undersökningarna finns 

det en risk att 

personcentrerad vård 

hotas. På grund av 

tidsbrist och 

arbetsbelastning så fans 

det inte så mycket tid 

för patienterna och 

röntgensjuksköterske 

och patient relationen 

reduceras. 

Röntgensjuksköterskor

na brast I 

kommunikationen med 

patienterna och svarade 

inte till deras verbal 

eller icke verbal tecken. 

Dialogen blev 

reducerad och detta 

ledde till förvirring hos 

patienten.   

På grund av tidspress 

fanns det en risk att 

personalen 

depersonlifierade 

patienterna. 

Kommunikationen och 

dilaogen med 

patienterna reducerades 

och patienterna 

behandlades inte 

individuellt vilket kan 

påverka patient 

omvårdnaden och på 

grund av tidspress 

ledde det till att 

röntgensjuksköterskorn

a kom längre ifrån en 

personcentrerad vård.  

Hög 



 

 

Författare 
År 
Land 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Urval 

 
Resultat 

 
Sammanfattning 

 
Kvalitet 

E. Hellman & 

M. Lindgren 

 

Sverige 

 

2014 

 

 

Artikel # 3 

Radiographers’ 

Perceptions of 

Patients Care 

Needs During a 

Computed 

Tomography 

Examination 

 

Att beskriva 

röntgensjuksköter

skans uppfattning 

av patientvård 

som är en 

nödvändighet för 

patienter när de 

genomgår en DT 

undersökning.  

Intervjuer. En 

intervjuguide 

användes för att 

samla demografisk 

data men innehöll 

även öppna frågor 

som var relevanta för 

syftet. Alla frågor 

ställdes i samma 

ordning under alla 

intervjuer och all 

intervjuerna 

avslutades med att 

författaren frågade 

deltagarna om de 

hade något att 

tillägga.  

För att validera 

intervjuguiden, 

prövades guiden 2 

gånger. En fråga 

exkluderades då den 

gav liknande svar 

som en annan fråga. 

Även pilot intervjuer 

genomfördes. 

 12 

röntgensjuksköterkor, 8 

kvinnor och 4 män, 

valdes från 3 olika 

sjukhus i centrala 

Sverige. 

Inklusionskriterier; 

minst 2 års erfarenhet 

av både akuta och 

bokade 

undersökningar. 

Exklusionskriterier; 

relation med 

författaren. Chefen från 

radiologiska 

avdelningarna valde ut 

14 

röntgensjuksköterskor 

som nådde upp till 

kriterierna, 2 tackade 

nej till att delta i 

studien.  

Åldern varierade 

mellan 25-54 år och 

arbetserfarenheten 

varierade mellan 3-35 

år.  

 Av analysen framkom 

det 3 kategorier och 6 

underkategorier. 

Behovet av 

deltagande; 

information som leder 

till kunskap och 

kommunikation som en 

nödvändig 

förutsättning. Behovet 

av individualisering; 

psykiska behov, behov 

av tid. Behandling; 

reagera på psykologisk 

vård och behovet av 

personlig behandling.  

Röntgensjuksköterskor

na var medvetna om att 

patienten behöver bra 

kommunikation, 

information, mental 

vård och en individuellt 

anpassad vård. Det var 

också viktigt att 

röntgensjuksköterskan 

kunde skräddarsy 

undersökningen utefter 

patientens behov och 

önskemål.  

Hög 

 

 

  



 

 

Författare 

År 

Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Urval 

 

Resultat 

 

Sammanfattning 

 

Kvalitet 

L-L. Lundvall, 

M, A. 

Dahlgren & S. 

Wirell 

 

Sverige 

 

2013 

 

 

Artikel # 4 

Professionals’ 

experiences of 

imaging in the 

radiography 

process e A 

phenomenological 

approach 

 

Att utforska från 

röntgensjuksköter

skans perspektiv 

deras allmänna 

uppgifter och 

ansvar av deras 

arbete.  

Intervjuer och 

observationer. Alla 

deltagare förutom en 

fick i förväg inte 

intervjuguide för att 

kunna förbereda sig. 

Intervjuguiden 

innehöll 4 öppna 

frågor. Intervjuerna 

varade mellan 25 och 

71 minuter. 

Intervjuerna spelades 

in, för att sedan 

transkriberas 

ordagrant. 

Efter intervjuerna 

inleddes 

observationer. Ingen 

av de intervjuade 

arbetade på det 

observerade 

sjukhuset. 

Observationerna 

pågick under 1 

veckas tid. 

Sammanlagt 

genomfördes 10 

observationer som 

varade mellan 2 och 4 

timmar.  

 

En av författarna 

kontaktade en erfaren 

handledare på en 

universitet klinik för att 

fråga om hon kände 

några erfarna och 

kompetenta 

röntgensjuksköterskor. 

Handledaren 

nominerade 5 personer 

som mailades. 4 av 

dessa tackade ja. 2 av 

dessa tillfrågades om 

de kände några fler 

röntgensjuksköterskor. 

6 

röntgensjuksköterskor 

nominerades, 4 av 

dessa tackade ja.  

 5 kvinnor och 3 män 

mellan 26 och 53 år 

med 2 till 29 års 

arbetserfarenhet var 

med i studien.  

Resultatet visar på att 

röntgensjuksköterskans 

arbete är som en 

process för att kunna 

framställa en bild som 

kan användas till en 

diagnos. I processen 

anpassar 

röntgensjuksköterskan 

teknologin för att passa 

den individuella 

patienten. I en av 

delarna av processen 

måste 

röntgensjuksköterskan 

bedöma patientens 

kommunikativa 

kapacitet för att kunna 

anpassa 

undersökningen och för 

att försäkra sig om 

undersökningens 

kvalitet. I en annan del 

av processen måste 

röntgensjuksköterskan 

verifiera med patienten 

så att samarbete 

etableras.  

 

Röntgensjuksköterskan 

har ett ansvar under 

processen som  

innefattar både 

patientsäkerhet och 

frågor relaterade till 

hur 

röntgensjuksköterskan 

kan framställa optimala 

bilder genom att ta 

hänsyn till varje 

individuell patients 

behov och förmåga till 

att samarbeta. 

Röntgensjuksköterskan 

är ansvarig för att 

informera patienten 

men även att 

kommunicera med 

patienten.  

Hög 

 

 

  



 

 

Författare 
År 
Land 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Urval 

 
Resultat 

 
Sammanfattning 

 
Kvalitet 

M. Lundén, 

S.M. 

Lundgren & 

M. Lepp 

 

Sverige 

 

2012 

 

 

Artikel # 5 

The Nurse 

Radiographers’ 

Experience of 

Meeting with 

Patients During 

Interventional 

Radiology 

 

Syftet var att 

beskriva 

röntgensjuksköter

skans erfarenhet 

av omvårdnad av 

patienter som 

genomgår 

interventionell 

radiologi 

Intervjuer som 

genomfördes på 3 

olika sjukhus i västra 

Sverige. Alla 

intervjuer spelades in. 

Intervjuerna startade 

med frågan: Kan du 

beskriva din 

erfarenhet av 

omvårdnad av 

patienterna inom IR?. 

Därefter följde 

följdfrågor. 

Intervjuerna varade 

mellan 25 och 70 

minuter.  

 Röntgensjuksköterskor 

på 3 olika sjukhus blev 

informerade om studien 

av deras chef, de fick 

sedan anmäla sig 

frivilligt. 13 kvinnor 

och 1 man mellan 28 

och 63 år gamla och 

mellan 2-20 års 

arbetserfarenhet 

anmälde sig.  

Analysen gav 1 

huvudtema; känna av 

och svara an till 

patienten. 4 teman; 

Skapa en trygg 

atmosfär, skapa en 

dialog, handskas med 

oförutsägbara 

händelser, handskas 

med smärta och 

lidande. 10 

underteman; The first 

encounter is important, 

Ability to read and 

assess the patient, 

Consistent information 

given to the patient is 

needed, Searching for 

communication 

opportunities, 

Interaction: barriers 

and possibilities, 

Uncertainty and 

frustration, Feedback 

from patients and the 

medical outcome is 

lacking, Challenging 

and exciting, 

Awareness and 

presence, Being unable 

to relieve patients from 

pain 

För att kunna känna av 

och svara på patienters 

behov, krävs det att 

röntgensjuksköterskan 

skapar en 

förtroendefull atmosfär 

och en dialog med 

patienten. Det är viktigt 

att 

röntgensjuksköterskan 

tillämpar rutiner som 

uppmuntrar en 

vårdande relation med 

patienten. För detta 

krävs det att 

röntgensjuksköterskan 

har möjlighet att möta 

patientens behov och 

undviker risken för 

instrumentellt 

beteende. 

Röntgensjuksköterskor

na beskrev information 

som en viktig del i 

processen. Att 

patienten är 

välinformerad före 

processen och att 

information ges under 

hela processen. En 

barriär under processen 

är när patienter inte 

pratar det talade 

språket. Då behövs en 

professionell tolk.  

Hög 
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Sammanfattning 

 
Kvalitet 

H. Egestad 

 

Norge 

 

2010 

 

 

Artikel # 6 

Radiografens 

kommunikasjon 

med pasijenter 

som gjennomgår 

en CT-

undersøkelse. 

 

Att belysa 

radiografens 

kommunikation 

med patienter som 

genomgår en DT 

undersökning.  

Observationer och 

djupintercvjuer.  

Deltagarna 

observerades under 3 

hela arbetsdagar. 30 

patienter 

undersökningar 

observerades. 

Djupintervju 

genomfördes på 4 av 

6 

röntgensjukskötersko

r, direkt efter 

observationerna. Att 

alla inte intervjuades 

var att intervjuarens 

schema krockade 

med de andra 

röntgensjukskötersko

rnas schema.  

6 

röntgensjuksköterskor, 

5 kvinnor och en man 

Deltagarna valdes ut 

slumpmässigt. 

Röntgensjuksköterskor

na hade 6-20 års 

arbetserfarenhet.  

Likheter i 

observationerna var att 

alla 

röntgensjuksköterskor 

frågade patienterna om 

ID och ställde frågor 

om kontraindikationer 

för kontrastmedel. Alla 

deltagare betonade 

vikten av att informera 

och de hade 

standardiserade frågor 

innan kontrast 

injicerades. Det som 

skiljde 

röntgensjuksköterskorn

a åt var hur de 

interagerade och 

informerade 

patienterna.  

1. Information med 

fokus på patienten.  

2. Enkelriktad 

information. 

3. Nödvändig 

information.  

Studien visar att 

röntgensjuksköterskor 

informerar på olika 

sätt. De 

röntgensjuksköterskor 

som informera 

grundligt, använde 

information som en 

dörröppnare för att få 

kontakt med patienten 

Andra 

röntgensjuksköterskor 

informerade metodiskt 

och uppnådde då en 

ytlig kontakt med 

patienten, genom att 

ibland uppfylla 

patientens behov av 

information. 

Observationer visade 

även att vid stressade 

situationer reducerades 

informationen och 

fokus flyttade till 

tekniken. Det tredje 

sättet som 

röntgensjuksköterskan 

informerade på var som 

nödvändig information. 

Fokus var endast på 

tekniska aspekter. 

Hög 
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Matsson, S, 

M. Lundgren 

& M. 

Hellström 

 

Sverige 

 

2009 

 

 

Artikel # 7 

Nurse 

radiographers´ 

experiences of 

communication 

with patients who 

do not speak the 

native language 

Syftet med 

studien är att 

utforska 

röntgensjuksköter

skors erfarenhet 

av att undersöka 

patienter som inte 

pratar svenska 

Grupp intervju. 

Intervjuerna startade 

med en öppen fråga: 

” kan du berätta om 

undersökningar på 

patienter som inte 

förstår svenska? 

Behovet av tolk och 

tolkens roll frågades 

det också om.  

Diskussionerna 

varade mellan 50-70 

minuter. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades sedan 

ordagrant.  

Röntgensjuksköterskor

na kontaktades genom 

chefen på en 

radiologisk avdelning. 

Röntgensjuksköterskor 

med minst 2 års 

erfarenhet 

efterfrågades. 11 

röntgensjuksköterskor 

rekryterades, 9 kvinnor 

och 2 män. Gruppen 

hade en median ålder 

på 40 och en median 

arbetslivserfarenhet på 

13 år. Deltagarna 

delades in i 3 grupper.  

Ett huvudtema 

identifierades utifrån 

analysen; tolkens 

position – en mängd 

olika scenarier och 

baserades på 4 

huvudkategorier: nivå 

av tolkning, behovet av 

tolkning, kvaliten av 

tolkning och 

förbättring av tolkning 

och 14 underkategorier.  

Studien resulterade av 

olika nivåer av 

tolkbehov. Dock så 

visades det att även den 

enklaste 

undersökningen krävde 

en viss mängd 

kommunikation och det 

kunde bli svårt om 

röntgensjuksköterskan 

och patienten inte 

pratar samma språk. 

Studien tog även upp 

fördelar och nackdelar 

med anhöriga eller 

personal som tolkar. 

Studien visade på olika 

nivår av tolkning, så 

som tolkens 

profesionalitet, tids 

aspekt och kulturell 

aspekt. Slutligen gavs 

förslag på förbättringar 

som kan hjälpa 

röntgensjuksköterskan 

att bättre interagera 

med invandrarpatienter 

men även förbättringar 

som behöver göras hos 

tolkar.  

Hög 
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Gerrish, A. 
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2009 

 

 

Artikel # 8 

Student 

nurses´experience

s of 

communication in 

cross-cultural care 

encounters.  

Syftet är att 

utforska 

sjuksköterske 

studenters 

erfarenhet av 

kommunikation i 

tvärkulturella 

vårdmöten.  

Semi-strukturerade 

intervjuer som 

spelades in. 

Deltagarna fick en 

intervjuguide i förväg 

för att det skulle ge 

dem tid att begrunda 

vilka möten de ville 

ta upp under 

intervjun. Deltagarna 

tillfrågades att 

identifiera två 

tvärkulturella möten, 

ett som hade blivit 

tillfredställande och 

ett som hade blivit 

otillfredsställande. 

Intervjuerna varade 

mellan 20-45 

minuter.  

 

 

Författarna använde sig 

av ett ändamålsenligt 

urval. Studenter som 

hade gått en kurs i 

transkulturell 

omvårdnad och hade 

erfarenhet av att arbeta 

i en mångkulturell 

miljö fick anmäla sig 

som frivilliga för att 

ingå i studien.  

10 studenter som var 

sista års studenter 

valdes ut. 5 hade 

svensk bakgrund och 5 

hade utländsk 

bakgrund.  

Deltagarna var mellan 

21 - 40 år. De hade 

mellan 0 - 14 års 

erfarenhet.  

Effektiv 

kommunikation ansågs 

vara grundläggande för 

att få ett 

tillfredställande 

tvärkulturellt möte. När 

deltagarna lyckades 

interagera med 

patienterna, verbalt 

eller icke verbalt ansåg 

de att mötet var lyckat. 

När det brast i 

kommunikationen 

upplevde deltagarna att 

mötet och 

omvårdnaden var 

otillfredsställande. 

- svårigheter med 

kommunikation, 

kommunikations 

strategier som tolk i 

olika former och 

kroppsspråk användes. 

Faktorer som påverkar 

kommunikationen; 

deltagarnas attityd till 

svårigheterna med 

kommunikation, 

kulturell kompetens, 

tid.  

Även om deltagarna 

använde en rad olika 

strategier för att 

underlätta 

kommunikationen 

ledde det till att 

missnöje med den 

vårdande upplevelsen. 

De saknar även 

kompetens och 

förtroende i 

tvärkulturell 

kommunikation. Även i 

situationer där 

deltagarna kände sig 

nöjda betyder inte att 

patienterna var nöjda.  

 

Hög 
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Artikel # 9 

The radiographer-

patient 

relationship: 

Enhancing 

understanding 

using a 

transactional  

Syftet var att 

förstå 

röntgensjuksköter

skans 

kommunikation 

med patienter och 

de faktorer som 

påverkar 

kommunikationen

.  

2 Semi-strukturerade 

grupp intervjuer  

genomfördes. Öppna 

frågor ställdes, och 

författaren 

uppmuntrade 

deltagarna att ställa 

frågor och diskutera 

varandras svar. 

Författaren lyssnade 

och intervjuerna 

spelades in. En vecka 

innan intervjuerna 

fick deltagarna en 

intervjuguide som 

beskrev 5 olika 

kommunikationsstilar

, som hade blivit 

identifierade i ett 

tidigare stadie av 

studien. 

Kommunikationsstila

rna hade fiktiva namn 

för att inte påverka 

deltagarna.  

Deltagarna 

rekryterades genom att 

en notis ang studien 

sattes upp på 2 olika 

sjukhus. 

Exklusionkriterier var; 

röntgensjuksköterskor 

med en viss grad 

erfarenhet(föreståndare 

eller högre nivå), icke 

legitimerade 

röntgensjuksköterska 

och 

röntgensjuksköterskor 

som hade deltagit i 

studien i ett tidigare 

skede. 12 deltagare 

rekryterades, 6 från 

varje sjukhus. 8 

kvinnor och 4 män.  

 4 kategorier uppkom 

från analysen. 

 1. 

Röntgesjuksköterska

ns karaktär  

a) personlighet. 

b) självförtroende.  

2. Patientens karaktär 
a) patientens ålder 

b) patientens beteende 

c) patientens sjukdom 

eller skada 

3. Behovet att 

producera en 

diagnostisk bild. 

4. Behovet att hålla 

avdelningen i gång.  

Även om 

röntgensjuksköterskan 

försökte anpassa sin 

kommunikationsstil för 

att indvidualisera 

patienten, interna 

faktorer som 

personlighet, 

självförtroende och 

externa faktorer som 

producering av bild och 

arbetsbelastning spelar 

en stor roll i 

röntgensjuksköterskans 

och patient relationen. 

Dessa faktorer behöver 

övervägas när man 

försöker att förbättra 

kommunikationen. Det 

finns även ett fynd som 

visar på en relation 

mellan patient-

centrerad 

kommunikation och 

effektivitet.  

Hög 
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Artikel # 10 

Radiographers’ 

areas of 

professional 

competence 

related to good 

nursing care 

 

Att beskriva 

röntgensjuksköter

skans område av 

professionella 

kompetens i 

relation till god 

omvårdnad, 

baserat på kritiska 

incidenter som 

uppstår under 

radiologiska 

undersökningar 

eller 

interventioner.  

Semi- strukturerade 

Intervjuer 

genomfördes där 

deltagarna ombads 

återberätta och 

identifiera situationer 

och incidenter som 

inträffat. Deltagarna 

ombeds beskriva 

specifika situationer 

som de anser är 

signifikanta för målet 

av studien. Innan 

intervjuerna fick 

deltagarna 

information att 

intervjun skulle rikta 

in sig på specifika 

situationer som ledde 

till hindrande eller 

möjliggörande för 

god omvårdnad.  

Intervjuerna varade 

mellan 60-120 

minuter och de 

spelades in. 227 

incidenter 

identifierades.   

Strategiskt urval 

genomfördes för att få 

maximera variationen 

av socio-demografisk 

data och klinisk 

karaktär.  14 deltagare 

rekryterade från olika 

sjukhus i Sverige. 10 

kvinnor, 4 män. 8 var 

”radiological assistant”, 

och 6 

röntgensjuksköterskor. 

Arbetserfarenhet 

varierade mellan <2 - 

>25 år. Antal 

röntgensjuksköterskor 

på den radiologiska 

avdelningen; 1-9=3, 

10-24= 7, 25-50=3 och 

>50=1.  

 

 Analysen resulterade i 

2 huvudkategorier; 

direkt och indirekt 

patient relaterat område 

av kompetens som 

beskrev 

röntgensjuksköterskans 

kompetens där 

antingen god 

omvårdnad 

möjliggjordes eller 

hindrades.  

Direkt patient relaterat 

område av kompetens 

delades in i 4 

kategorier; Guidning, 

genomföra 

undersökningen, förse 

med support och vara 

vaksam = dessa 

kategorier delades 

sedan in ett flertal 

underkategorier. 

Indirekt patient 

relaterat område av 

kompetens delades 

även in i 4 kategorer; 

Organisation, försäkrad 

kvalitet, handskning av 

bilden och samarbete. 

Även dessa kategorier 

delades in i ett flertal 

underkategorier.  

Kombinationen av 

omvårdnad och 

radiografi i 

röntgensjuksköterskans 

profession kan göra att 

det ibland är svårt att 

leva upp till kraven 

inom de båda 

områdena. 

Röntgensjuksköterskan 

möjliggjorde god 

omvårdnad när 

information gavs till 

patienten vilket gjorde 

att patienten kunde 

medverka. 

Röntgensjuksköterskan 

hindrade god 

omvårdnad genom att 

inte förse patienten 

med information. Då 

röntgensjuksköterskan 

utsätts för svåra och 

komplexa etiska 

situationer, föreslås 

studien att studenter 

bör ha ämnen som etik, 

relationer och 

kommunikation i deras 

utbildning.  

Hög 
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Artikel # 11 

Observations of 

radiographer 

communication: 

An exploratory 

study using 

Transactional 

Analysis 

 

Syftet var att 

identifiera och 

klassifiera 

kommunikationsst

ilar som används 

av 

röntgensjuksköter

skor.  

 Observationer. 

Författaren 

observerade 

röntgensjuksköterska

ns interaktioner med 

patienter. 

Fältanteckningar 

gjordes som kodades 

utifrån ACL.  

173 

röntgensjuksköterske 

och patient 

interaktioner på 6 

olika sjukhus 

observerades.  

41 

röntgensjuksköterskor 

deltog i studien. 

Inklusionkriterier var 

en viss nivå och 

erfarenhet. 

Godkännande söktes 

från både chefer, 

röntgensjuksköterskor 

och patienter.  

5 olika 

kommunikationsstilar 

upptäcktes. 

Kontrollerande 

föräldern= fokus på 

tekniken, ingen 

information, 

kommandon gavs, 

kontroll över mängden 

information. Vårdande 

föräldern= 

presenterades för 

patienten, tog sig tid 

och gav information. 

Vuxen= proceduren 

förklarades och 

återkopllades med 

patienten för att 

försäkra sig om 

förståelse, instruktioner 

gavs. Fritt barn= 

lekfull och vänskaplig 

interaktion, såg 

patienten i ögonen och 

använde beröring. 

Anpassat barn= 

självförtroende 

saknades, undvikande 

av engagemang, brist 

på information och 

förklaringar. 

 

Studien visar på olika 

kommunikationsstilar 

som dels är kopplade 

till 

röntgensjuksköterskans 

personlighet. De olika 

stilarna användes olika 

mycket och den mest 

framhävda var den 

kontrollerade 

förälderns tätt följd av 

den vuxna stilen.  

Hög 

 

 


