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SAMMANFATTNING 
 
  
Bakgrund: Dagens samhälle är mångkulturell och sjukvården anpassas efter det. 
Röntgensjuksköterskor möter patienter med utländsk bakgrund varje dag och de korta mötena 
som uppstår upplevs individuellt.  
Syfte: Studiens syfte är att belysa röntgensjuksköterkors upplevelser om att möta patienter 
med utländsk bakgrund.  
Metod: Det var en kvalitativ intervjustudie med semi- strukturerade frågor som bestod av 3 
intervjuer. Intervju material analyserades med hjälp av Graneheim och Lundman (2008) 
innehållsanalys.  
Resultat: Studiens resultat visar att svårigheter framförallt i kommunikationen upplevs 
negativt av röntgensjuksköterskor. Hjälp av auktoriserad tolk prioriteras i jämförelse med att 
anhöriga ska tolka. Kulturspecifik könsrollfördelning och olika tidsuppfattningar upplevs 
negativt och kan komplicera patientens vistelse på röntgen. Ödmjukhet, lyrhördhet, öppenhet 
och empati från röntgensjuksköterskors sida upplevs positivt och anses kan bidra till bättre 
bemötande av patienter med utländsk bakgrund på röntgen. Mer kunskap om de vanligaste 
kulturerna kan enligt röntgensjuksköterskor underlätta omhändertagande av dessa patienter. 
Slutsats: Mer kunskap om andra kulturer, röntgensjuksköterskors personliga intresse och 
öppenhet och hjälp av en auktoriserad tolk kan underlätta bemötande och undersökningen av 
dessa patienter med utländsk bakgrund. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

INNEHÅLL 
 
INLEDNING ............................................................................................................................................ 1 
BAKGRUND ............................................................................................................................................ 1 
Röntgenundersökningar ......................................................................................................................... 1 
Röntgensjuksköterskans arbetsuppgifter ............................................................................................. 1 
Kultur och vård ....................................................................................................................................... 2 
Transkulturell omvårdnad ..................................................................................................................... 2 
Kommunikation och information .......................................................................................................... 2 
TEORETISK REFERENSARAM ............................................................................................................ 3 
Vårdrelation............................................................................................................................................. 3 
Lidande och välbefinnande .................................................................................................................... 3 
PROBLEMFORULERING....................................................................................................................... 4 
SYFTE....................................................................................................................................................... 4 
METOD..................................................................................................................................................... 4 
Urval ......................................................................................................................................................... 4 
Datainsamling .......................................................................................................................................... 4 
Dataanalys................................................................................................................................................ 5 
Forskningsetiska aspekter ...................................................................................................................... 6 
Informations och samtyckeskrav ............................................................................................................... 6 
Konfidentialitets- och nttjandetskrav . ...................................................................................................... 6 
RESULTAT ............................................................................................................................................. 6 
Kommunikation....................................................................................................................................... 6 
Svårigheter ................................................................................................................................................ 6 
Möjligheter ................................................................................................................................................ 7 
Kulturella och religiösa skillnader......................................................................................................... 8 
Klädsel....................................................................................................................................................... 8 
Könsrollfördelning .................................................................................................................................... 8 
Tidsuppfattning.......................................................................................................................................... 8 
Röntgensjuksköterskans egenskaper och kulturella kunskap............................................................ 9 
DISKUSSION .......................................................................................................................................... 9 
Metoddiskussion. ................................................................................................................................... 10 
Resultatdiskussion................................................................................................................................. 11 
Slutsats.................................................................................................................................................... 13 
REFERENSER...................................................................................................................................... 14 
Bilagor 

1. Informationsbrev till verksamhetschef 
2. Informationsbrev till studiedeltagaren 
3. Samtyckesblankett 
4. Intervjuguide nr.1 
5. Intervjuguide nr.2 

 

 
 
 



INLEDNING 
 
Idag när den medicinska tekniken är högt utvecklad och tidig bilddiagnostisk information kan 
rädda liv ökar antal vårdtagare vid landets röntgenavdelningar. Det finns dels en ökad 
efterfrågan hos människor på att få en bild på sin sjukdom, dels ett ökat krav från samhället 
att objektivisera sjukdomstillstånd och där radiologiska undersökningar spelar en stor roll 
(Aspelin & Pettersson 2008). Människor som kommer till röntgen förväntar sig att de får 
respektfull omvårdnad i högteknologisk miljö där omvårdnad begränsas inte av ålder, 
hudfärg, trosuppfattning, kultur, kön, nationalitet, ras eller social status (Vårdförbundet, 
yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor 2010). 
 
Intresset för studien väcktes under en utbildningsförlagd yrkespraktik på en röntgenavdelning. 
Författaren upplevde att det var både spännande och utmanande att ge en god individuellt 
anpassad omvårdnad till människor med utländsk bakgrund. Med utländsk bakgrund avses 
personer som är utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar (SCB, 
Definitioner). Eftersom det finns ett litet antal studier som berör just röntgen bestämde sig 
författaren att göra en intervjustudie utifrån röntgensjuksköterskans perspektiv.  
 
BAKGRUND 
 
Röntgenundersökningar 
Varje röntgenundersökning är speciell och kräver olika insats och grad av samarbete från 
patientens sida. Att ligga stilla och även hålla andan för en kort stund, att fasta en dag innan 
undersökning, att ta kläder av eller att ligga i en smal ”tunnel” i en halv timme är bara några 
exemplar på vad man kan förvänta sig uppleva på röntgen . 
 
Vid de flesta datortomografi-undersökningar injiceras röntgenkontrast. Detta görs i syfte att 
öka kontrasten mellan olika kroppens vävnader och blodkärl. Vissa kontrastmedel injiceras 
intravenöst, andra tas peroralt eller rektalt (Berglund et al 2007). Kontrastmedel är som alla 
andra läkemedel inte riskfria utan kan framkalla olika biverkningar. De flesta patienter känner 
inga biverkningar alls, men Aspelin et al (2008) påpekar att det finns en del patienter som 
reagerar med lindriga allergiliknande symptom som hudutslag eller klåda och det finns också 
en del som reagerar akut med anafylaktisk reaktion. Det är ett livshotande tillstånd och kräver 
intensiv vård.  
 
Att genomgå en röntgenundersökning är en subjektiv upplevelse. För vissa människor kan en 
röntgen undersökning upplevas som en vanlig procedur medan för andra människor kan 
samma röntgenundersökning väcka oro och rädsla (Törnqvist 2010). Murphy (2001) hävdar 
att den vanligaste orsaken till misslyckade undersökningar är rädsla för röntgenmaskiner och i 
vissa fall även klaustrofobi. Andra faktorer som kan vara hinder för röntgenundersökningar är 
myter kring röntgen. Den vanligaste myten som har sitt ursprung från lymfa undersökningar 
är att röntgenkontrastmedel är ett blått färgämne som sprutas in i blodkärl. En annan vanlig 
myt som nämns av Murphy (2001) är att DT-utrustning används för cancerdiagnostik och att 
DT- undersökningarna kan bota sjukdomen direkt hos patienten. Tidigare upplevda 
röntgenundersökningar och berättelser från andra människor kan ge röntgen patienterna 
negativa och dessutom felaktiga förväntningar och onödig förvirring samt rädsla inför 
kommande undersökning.  
 
Röntgensjuksköterskans arbetsuppgifter 
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En röntgensjuksköterska arbetar inom många olika specialområden. Allt ifrån konventionell 
röntgen av exempelvis skelett och lungor till avancerade undersökningar med 
magnetresonanskamera, datortomograf (DT) och intervention. Röntgensjuksköterskor 
ansvarar för förberedelser av utrustning, utförd undersökning och bedömning av 
röntgenbilder. Dessutom ansvarar röntgensjuksköterska för att ge information, vägleda och 
stödja vårdtagaren under radiologiska undersökningar (Vårdförbundet, min 
profession/röntgensjuksköterska 2010).  
 
Williams (1999) påstår att det finns många arbetsuppgifter som röntgensjuksköterskans utför. 
En av dem är patientens omvårdnad och ansvar för patientens förändrade hälsotillstånd under 
tiden person befinner sig på röntgen. Dessutom bör inte glömmas patientens psykologiska och 
känslomässiga behov. Respekt för mångfald och olika behov gällande kultur och ålder bör 
också tas hänsyn till.  
 
Kultur och vård  
Kultur, vårdtraditioner och samhället omkring individen formar dennes attityd till sjukdom 
och dess behandling. Hanssen (2007) påpekar om en patient kommer från ett annat 
vårdsystem och behandling inleds efter västerländsk modell kan det te sig främmande, 
skrämmande och obegripligt. För 65 % av världens befolkning är en röntgenundersökning inte 
en självklar, vanlig och lättillgänglig medicinsk undersökning. Större delen av världens 
befolkning har ingen tillgång alls till röntgenundersökningar och om man har tillgången till 
tekniken är den ofta av låg kvalitet (Aspelin et al 2008).  
 
Transkulturell omvårdnad  
I Gebru (1996) studie anges begreppet transkulturell omvårdnad som Leininger definierar på 
följande sätt:  
 
”Transcultural nursing is the subfield of nursing which focuses upon a comparative study and 
analysis of different cultures and subcultures in the world with respect to their caring 
behavior; nursing care; and health-illness values, beliefs, and patterns of behavior with the 
goal of developing a scientific and humanistic body of knowledge in order to provide culture-
specific and culture-universal nursing care practices”. 
 
Syftet med transkulturell omvårdnad är att skapa en kulturellt anpassad, säker och meningsfull 
vård för patienten. Ett mångkulturellt samhälle påverkar alla yrkesverksamma vilket leder till 
ett ökat behov av att fördjupa kunskapen och förståelsen för personer från andra kulturer. För 
vårdpersonal kan den kommunikativa utmaningen bestå av att leva sig in i den andres 
livsvärld och bli bekant med den andres koder. Ju större kulturellt avstånd mellan vårdgivare 
och vårdtagare desto mer krävs det av vårdpersonalens förmåga att lyssna, förstå och sätta sig 
in i den andres sätt (Eide & Eide 2009). 
 
Jirwe (2008) i Friberg (2009) hävdar att kulturell kompetens innebär att kunna vårda alla 
patienter. Det är inte enbart patientens kulturella bakgrund som är viktiga faktorer utan 
patientens syn på sig själv, sin hälsa och sjukdom. Kulturell medvetenhet innebär att man har 
förmåga att identifiera sina egna fördomar och stereotypa attityder. ”Sjuksköterskans 
kulturella medvetenhet, personliga övertygelser och värderingar är grunden för att kunna 
utveckla kulturell kompetens. Det är nödvändigt att vara kulturell medveten för att förstå 
kulturella skillnader” (ibid.). 
 
Kommunikation och information 
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Enligt Eide (2009) har omvårdnadsorienterad kommunikation som syfte att främja hälsa, 
hjälpa, informera, vägleda, stödja och lindra lidande hos människor som känner behov av det. 
Inom omvårdnadsrelaterad kommunikation måste man ofta övervinna även olika slag av 
kulturskillnader. Det är viktigt att förstå varandras språk, att förstå ordens innehåll men ofta är 
det inte tillräckligt i tvärkulturell kommunikation (Eide & Eide 2009). Att kommunicera 
innebär att dela med sig verbala och icke-verbala tecken och signaler som tolkas av båda 
kommunicerande parter. Med icke-verbal kommunikation kan vårdrelationen byggas upp. 
Tillit, trygghet och motivation stimulerar vårdtagare till att använda sina resurser och bli 
delaktig i sin vårdprocess på bästa möjliga sätt.  
 
Andersson, Fridlund, Élgan och Axelsson (2008) anser att röntgensjuksköterskor som 
informerar och vägleder gör patienter mer trygga och delaktiga i sin röntgenundersökning. 
Information ger patienten möjlighet att skapa sig mentala bilder av vad de kan förvänta sig 
och detta bidrar till att de känner sig trygga och de upplever sig ha kontroll i sin vårdprocess. 
Studien har också visat att otillräcklig eller ingen information till patienten under röntgen 
undersökning gör att patientens delaktighet i sin vårdprocess begränsas och det upplevs som 
vårdlidande (ibid.).  
 
Murphy (2001) anser att människor upplever röntgenundersökningar olika och mängden av 
information som röntgenpersonal ger uppfattas av varje person individuellt. Dessutom spelar 
röntgenpersonalen en stor och viktig roll i patientens omvårdnad under en 
röntgenundersökning. Enligt Hälso och Sjukvårdslagen (1982) har vårdtagare rätt till 
individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och de undersökningsmetoder som 
finns. Enligt förvaltningslagen bör en myndighet anlita tolk när de har at göra med någon som 
inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad (Lagen 1986:223 § 8). 
 
TEORETISK REFERENSARAM 
 
I studien användes en kvalitativ metod som lägger fokus på innebörderna i människans 
livsvärld (Kvale 2009). Utifrån ett livsvärldsperspektiv uppmärksammas människors 
vardagsvärld och dagliga tillvaro. Det innebär att se, förstå och beskriva, samt analysera 
världen. I livsvärlds begrepp betonas människors upplevelser och erfarenheter (Dahlberg 
2003). Centrala begrepp som använts i studien var vårdrelation, lidande och välbefinnande.  
 
Vårdrelation  
I vårdande konkretiserar livsvärldsansatsen det etiska patientperspektiv som kännetecknar 
vårdvetenskapen genom att en fokus ligger på hur patienter upplever sin hälsa, sitt lidande, 
sitt välbefinnande eller sin vård (Dahlberg 2003). Patienten betraktas som den främsta 
experten på sig själv, sitt lidande, välbefinnande och sin livssituation (ibid.). 
 
Enligt Wiklund (2003) ”den vårdande relation präglas av det förhållande som vårdaren och 
patienten har till varandra, av graden var ömsesidig tillit och respekt i denna, och av hur 
vårdaren bemöter patienten och ger denne sin uppmärksamhet”. Dahlberg (2003) menar att 
vårdrelationen kännetecknas av en professionell förbindelse där vårdaren inte räknar med att 
få ut något för egen del och påpekar att ansvaret för vårdrelationen alltid ligger hos vårdaren 
och att det därför också är vårdarens ansvar att vårdrelationen fungerar.  
 
Lidande och välbefinnande 
Enligt Wiklund (2003) handlar lidande om en inre process och är ofta som någon form av hot, 
kränkning eller känsla av att förlora kontrollen. Lidandet berör hela människan. Arman och 
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Rehnsfeldt (2006) beskriver vårdlidande som ett bemötande där patienternas lidande inte 
uppmärksammas och patientens värdighet kränks. Människan känner sig då inte sedd eller 
hörd, maktlös och utestängd från sitt eget vårdande. Målet med vårdandet är att lindra 
patientens lidande samt främja en upplevelse av välbefinnande. Jahren Kristoffersen et 
al(2005:129) beskriver välbefinnande som ett tillstånd som består av subjektiva behagkänslor 
och välmående. Denna subjektiva upplevelse innebär att personen mår bra och är fritt från 
plåga. 
 
PROBLEMFORULERING 
 
I Sverige görs mer än en halv undersökning per invånare och år, där man räknar att en 
radiolog kommer att träffa 10 000 invånare per år (Aspelin et al 2008). Människor med 
utländsk bakgrund utgör en allt större del av befolkningen i Sverige och denna andel förväntas 
öka (SCB, Sveriges officiella statistik). Utifrån detta kan man eventuellt förvänta sig att fler 
patienter med utländsk bakgrund kommer att besöka röntgen. Att bemöta och undersöka de 
personer upplevs individuellt av varje röntgensjuksköterska och det är därför viktigt att samla 
in den värdefulla erfarenhet och utifrån det belysa faktorer som eventuellt kan hindra eller 
bidra till bra bemötande och vårdande av de patienterna vid radiologiska undersökningar.  
 
SYFTE  
 
Syftet med denna intervjustudie var att belysa röntgensjuksköterskors upplevelser av att möta 
patienter med utländsk bakgrund. 
 
METOD 
 
Urval 
Studiens inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara legitimerade röntgensjuksköterkor 
med minst fem års arbetserfarenhet med varierande arbetsplacering mellan olika sektioner på 
röntgenavdelningar med tanke på att olika sektioner ger större variation av patienter. Fem års 
yrkeserfarenhet enligt författaren är tillräckligt för att skaffa vissa kunskaper inom aktuell 
område och besvara studiens frågor. Informanternas median var 18 år av yrkeserfarenhet med 
spridning mellan 12-27år.  
 
Datainsamling  
För att få veta om det finns intresse och ansöka om tillåtelse att intervjua 
röntgensjuksköterskor kontaktades avdelningschef på en röntgenavdelning. Efter det kom 
samtycke från avdelningschef (bilaga1) och delades ut sju informationsbrev ut (bilaga2) till 
röntgensjuksköterskor som motsvarade inklusionskriterier. De första tre röntgensjuksköterkor 
som visade intresse för deltagande och uppfyllde inklusionskriterier intervjuats på ett sjukhus 
i Sverige. Med avdelningschef tillåtelse intervjuer gjorts på röntgensjuksköterskors arbetsplats 
och under arbetstid. Intervju varade i cirka 20-55 minuter och spelades in med deltagares 
samtycke på MP3 spelare.  
 
I studien användes intervjuguide med semi- strukturerade frågor dvs. både med slutna och 
öppna frågor som var sorterade under rubriker. Intervjuguide är ett manus för intervju förlopp 
med översikt över de ämnen som ska täckas och förslag på frågor. Intervju huvudfråga var 
”hur” för den stimulerar till positiv interaktion och får intervjupersonen att tala om sina 
upplevelser och känslor (Kvale 2009). Innan intervju påbörjades fick informanterna 
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intervjufrågorna i syfte att skapa trygghets känsla och bidra till bättre uppfattning om vilka 
ämne som kommer att beröras under intervjun. Atkinson (1998) anser att nyckel till en god 
intervju är deltagarens förmåga att följa och förutse vad som kommer att hända i nästa 
moment. Eftersom intervjuguiden bestod till viss del av öppna frågor ställdes också upp 
följdfrågor.   
 
För att testa intervjufrågor användes pilotintervju som innebär att man prövar teknik för att 
samla information. Pilotintervju ger möjlighet att justera frågornas innehåll, antal och 
formuleringar så att intervjun är så bra som möjligt under själva undersökningen (Patel & 
Davidson 2003). Efter pilotintervju intervjuguide korrigerades och en del av frågor 
omformulerades. Författaren ansåg att pilotintervju motsvarade syfte därför den inkluderades i 
studie. Under den andra och tredje intervjun användes den korrigerad intervjuguide (bilaga5).  
 
Dataanalys 
I studien användes en manifest kvalitativ innehållanalys och data analyserats enligt 
(Graneheim & Lundman 2008). Denna metod ansågs passande eftersom fokus vid kvalitativ 
innehållanalys ligger på tolkning av texter såsom utskrifter av inspelade intervjuer och hjälper 
till att identifiera skillnader och likheter i berättelser. Texten transkriberades ordagrant under 
intervjudagen och lästes igenom några gånger i syfte att få en helhetsbild. Därefter texten 
delades i varje intervju i två domäner som handlade antingen om utländsk patient beteende 
och röntgensjuksköterskans upplevelse. ”En domän är delar av texten som handlar om ett 
specifikt område och utgör en grov struktur som är möjligt att identifiera med låg grad av 
tolkningen”(ibid).  
 
Därefter identifierades meningsbärande enheter i texten som sen kondenserades och 
benämndes med en kod. ”Med kondensering avses en process som gör texten kortare och mer 
lätthanterlig samtidigt som det centrala innehållet bevaras”(Graneheim et al 2008). Femton 
koder har framkommit. ”En kod är en etikett på en meningsenhet som kortfattad beskriver 
dess innehåll”(ibid). Koder jämfördes utifrån likheter och olikheter och sen fördes samman i 
fem subkategorier. Därefter gjordes en ytligare sortering där tre huvudkategorier kom fram 
som presenteras i resultatdelen. 
 
Exempel på data analys:  
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

”Jag tycker 
positivt och ha 
en tolk. 
Fördelen är att 
alla känner sig 
trygga.” 

Positivt att ha 
tolk för det 
känns trygg. 

Positivt med 
professionell 
tolk. 
Trygghets 
känsla. 

Kommunikation. 
Möjligheter. 

Kommunikation 
 

”Det kommer 
kvinnor och vill 
de inte att en 
man ska utföra 
undersökningen 
och då får vi 
byta 
personalen så 
att man kan 

Kvinnor vill 
bli undersökt 
av kvinnor. 
Personal 
anpassas efter 
patientens 
önskemål. 

Kvinnlig 
personal till 
kvinnor. 

Könrollsfördel-
ning 

Kulturella och religiösa 
skillnader 

5 
 



anpassa det att 
det blir en 
kvinna som 
röntga henne” 
”Jag försöker 
prata lugnt, 
med lugn röst 
att de förstår 
att jag är lugn 
och försöker 
utstråla liksom 
trygghet även 
om de inte 
förstår vad man 
säger” 

Pratar lugnt, 
Lugn röst 
Utstrålar 
trygghet även 
om de inte 
förstår. 

Lugn 
beteende ger 
trygghet för 
patienten 

Handlingar som 
gör möte bättre. 
Lugnt handlande.

Röntgensjuksköterskans 
insats 

 
Forskningsetiska aspekter 
Författaren följde forskningsetiska kraven som beskrivs i (Hansagi et al 1998) och kallas 
informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandetskravet.  Författaren utförde 
följande åtgärder.  
 
Informations och samtyckeskravet  
Författaren informerade avdelningscheferna (bilaga1) och informanterna (bilaga2) om 
studiens syfte och fick samtycke (bilaga3) om studiens utförande respektive deltagande från 
båda parter. Samtycke kom både i muntligt och skriftligt form. Deltagarna informerades 
skriftligt om att deltagandet var frivilligt och att man kunde avbryta deltagande när som helst 
utan att ge förklaring till det. Intervju spelades in med deltagarnas skriftliga samtycke. 
 
Konfidentialitets- och nyttjandetskravet 
All data var otillgängligt för obehöriga och alla informanter avidentifierades. Tillgång till 
datamaterial hade endast författaren och handledaren. Med nyttjandetskravet menas att all 
material används enbart för forskningsändamål och förstöras efter studiens avslut.  
 
RESULTAT 
Ur studiens resultat framkom tre huvudkategorier av röntgensjuksköterskors upplevelser av 
att bemöta patienter med utländsk bakgrund: Kommunikation med subkategorierna 
Svårigheter och Möjligheter, Kulturella och religiösa skillnader med subkategorierna 
Klädsel, Könsrollfördelning, Tidsuppfattning och Röntgensjuksköterskans insats.  
  
Kommunikation 
 
Svårigheter 
Det största problemet i mötet var språket. Det tog längre tid, det kostade mer för landstingen 
och tolktjänster var inte tillgängligt dygnet runt. Vid enklare undersökningar exempelvis 
skelett eller lungröntgen brukar inte tolktjänst användas men informanterna berättade att just 
på grund språkliga problem kunde patienten inte samarbeta och följa instruktionerna. Det 
ledde till att undersökningen gjordes om som innebär extra stråldos till patienten. ”Man 
behöver att de medverkar och försöker förklara med kroppsspråket hur de ska göra liksom 
och ändå man får inte bra bilder”(1). Även vid enkla undersökningar var det viktigt att 
patienterna förstår och kan svara på frågor. En av de viktigaste frågorna som informanterna 
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nämnde var graviditet. Oavsett hur bra och tydlig röntgensjuksöterskan är med sitt 
kroppsspråk kan det misstolkas och risken för att bestråla fostret finns kvar vid otillräcklig 
kommunikation. 
 
Informanterna ansåg att en enkel lungröntgen inte alltid var enkel och att det kunde uppstå 
minst två problem. Dels att patienter med utländsk bakgrund hade svårt att hålla andan under 
tiden röntgenbilderna togs dels att de låtsas att de förstod instruktioner men det visade sig att 
de inte gjorde det. ”De säger ja eller de nickar och man tror att de förstår och när man 
liksom väl påbörjat så visar det sig att de inte förstår”(1).  
 
Att bemöta och undersöka patienter med utländsk bakgrund kopplas ofta med negativa 
känslor. ”Ibland kan det kännas lite frustrerande och stressande när de inte förstår”(1)// ”det 
är jobbigt”(3). Men å andra sidan kände de irritation över att en person som bott i Sverige 
över 20 år behöver en tolk. Informanterna tyckte att sådana personer borde skärpa sig och lära 
sig svenska språket. 
 
Det fanns situationer när tolk var otillgänglig och det enda sättet att övervinna språkliga 
problem var att en anhörig som kunde svenska språket hjälpte till och tolkade åt patienten. 
Informanterna ansåg att det fanns vissa nackdelar med att anhörig tolkar men det var bättre än 
ingenting. En av informanterna ansåg att ”det blir inte en exakt tolkning som det bli av en 
tolk”(3). Å andra sidan kan det fungera men det upplevs som ett osäkert sätt att informera och 
få information från patienten.  
 
”Det svåra är att man inte vet riktigt vad som sägs med anhörig. Det kan komma emellan så 
mycket så man vet inte i fall informationen som jag vill ge och informationen jag vill ha svar 
på stämmer. Så det kan vara lite jobbigt att ha speciellt en anhörig som tolk”(2). 
 
Gällande auktoriserad tolk upplevdes det negativt och irriterande när en beställd tolk inte kom 
eller kom för sent. Oprofessionellt beteende som t.ex. att en tolk ”la in sina egna saker till 
tolkningen och egna sjukdomar och pratade allmänt” (3) upplevdes av informanter negativt 
men i sin tur var det positivt att det hände sällan.  
 
Möjligheter 
Kroppsspråk som kommunikationssätt användes i situationer där det inte fanns en tredje 
person som kunde hjälpa till med tolkningen. Informanterna upplevde det positivt att använda 
kroppsspråk och ansåg att det var fungerande och är ett bra sätt ”i de flesta fall… det går bra 
om jag visar med kroppsspråk de förstår mig nästan alltid”(1). Viktigaste med kroppsspråket 
var ögonkontakt och att vara tydlig i det man visar. Informanterna fick uppfattning och 
försökte tillfredställa patientens fysiska och känslomässiga behov genom att läsa deras 
kroppsspråk. Spända muskler och ansiktsuttryck var de vanligaste tecknen för obehag och 
rädsla.   
 
Det andra sättet som upplevdes positivt av alla informanter var att få hjälp av en auktoriserad 
tolk. Det var tryggt och säker sätt att kommunicera med patienten.  
”Jag tycker det är positivt att ha en tolk. Fördelen är att alla känner sig trygga. Jag känner 
mig trygg att jag kan framföra det viktiga med undersökningen och när de får svar och vad 
det är jag undersöker för något och allt”(3). 
 
En del av informanterna tyckte att det kändes tryggare både för personalen och för patienten 
att ha anhörig som tolk.  
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”Det känns lite tryggare att ha anhörig som tolkar för de känner personen, de kan deras 
personnummer, de vet ofta om de är allergiska mot något och även för patienten kanske känns 
det tryggare också”(1). 
 
Men samtidigt ansåg informanter att det fanns vissa undersökningar som var undantag. 
Undersökningen som t.ex. kolonundersökningen var kopplad med intimitet och därför tyckte 
informanter att det var bättre att ha en auktoriserad tolk som var neutral.  
 
Kulturella och religiösa skillnader  
 
Klädsel  
Informanterna berättade att för vissa patienter med utländsk bakgrund hade kläder stor 
religiös betydelse och ibland vägrade de klä av sig. ”Det är lite religiöst att en del inte vill klä 
av sig” (2). Kläder i röntgen sammanhang kunde bli hinder dels att det kunde ge felaktig 
diagnostisk information: ”… man kan inte ha burka eller slöja vid t.ex. undersökning av 
näsans bihålor för att de små linjer som visar om det är vätska i bihålorna kan mycket väl var 
en tyglinje”.(3) dels att det kunde gömma primära och livshotande anafylaktiska reaktioner: 
”Om man ska spruta kontrast på en patient så vill man ju lätt kunna se lite vid halsen om 
någon skulle reagera på kontrasten, om man få utslag och så” (2). Vid röntgenkontrast 
injektioner där kläder kunde gömma allergiska symptom och språket inte fungerade som det 
ska upplevde informanterna som stressande och stort dilemma. Informanter kände respekt för 
patientens ovilja att klä av sig men samtidigt kände de ansvar för patientens fysiska 
hälsotillstånd.  
 
Könsrollfördelning 
Enligt informanterna hände det ibland att kvinnliga patienter ville bli undersökta bara av 
kvinnliga vårdgivare. ”Det kommer kvinnor och de vill inte att en man ska utföra 
undersökningen och då får vi byta personal så att man kan anpassa så att det blir en kvinna 
som röntgar henne” (1). Det visade sig en skillnad vad det gällde män. Vissa män visade med 
sitt apatisk och ignorerande beteende att de inte ville bli undersökta av en kvinnlig 
röntgensjuksköterska men krävde aldrig muntligt att byta personal.  
 
Informanter ansåg att det var viktigt att anpassa vården efter patientens behov men erkände 
också att vid vissa tider exempelvis under helgar eller kvällstid fanns bara kvinnliga 
röntgensjuksköterskor och det var praktiskt omöjligt att uppfylla patienters behov vad det 
gällde könsrollfördelningen. 
 
Tidsuppfattning  
Informanterna ansåg att patienter med utländsk bakgrund ofta kom för sent. ”Det märker man 
ju ofta att de utländska patienterna kommer för sent och att de inte verkar så noga med att 
liksom passa tiden” (1).  ”Men de kan också vara jättetidiga, en timme innan också så”(3). 
Att patienten inte kunde passa tiden upplevdes av informanterna som irriterande, tidslöseri 
samt att det skapade ännu mer kö som redan var lång på röntgenavdelningarna. Som en följd 
av förseningar skickades vissa patienterna hem och det upplevdes frustrerande. 
 
”Det är irriterande. Det är ju tid som man kunde gett till en annan patient istället och de får 
gå hem och få en tid till och det irriterande för det är jobbigt när man vet att man har många 
patienter och långa väntetider att man inte kan jobba, man bara sitter och rullar tummarna 
och väntar på patienten och man kommer ingenstans. Då blir man irriterad”(1). 
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”Många här (menar personalen) blir ju irriterade. Det blir ju kö och det är väldigt 
frustrerande tycker jag att skicka hem någon till flyktingförläggningen igen utan att ha blivit 
undersökt”(3). 
 
Röntgensjuksköterskans egenskaper och kulturella kunskap 
Enligt informanterna behövdes det empati, ödmjukhet, öppenhet samt livserfarenhet för att 
bemöta och kunna ge bra omvårdnad för utländska patienter. 
 
”Det är jätteviktigt med livserfarenhet på ett sådant jobb där du måste klara alla situationer, 
alla åldrar och alla kulturer. Och att man är öppen för allt, inte döma för tidigt i olika 
situationer”(3). 
 
”Jag tycker det är bra om man har förmåga att känna empati och försöker läsa av personen 
hur de är i kroppsspråket vad den utstrålar för känslor och vara ödmjuk och lyhörd inför det. 
Man kommer långt med det”(1). 

 
Röntgensjuksköterskans kroppsspråk påverkar patienten. Ett lugnt handlingssätt ansåg 
informanter utstrålade trygghet, minskade oro hos patienten och var till stor hjälp vid 
språksvårigheter.  
 
”Viktigaste att jag gör det utan att stressa. Det är det som påverkar patienten mest har jag 
märkt. Visa att jag är lugn. Går lugnt, tecken – lugnt. Stressar jag så fortsätter ju oron hos 
patienten, // viktigaste att med hela kroppen visa att det här är ingen fara”(3). 
 
”Jag försöker prata lugnt, med lugn röst att de förstår att jag är lugn och försöker utstråla 
liksom trygghet även om de inte förstår vad man säger”(1). 
 
En annan viktigt aspekt som upplevdes av informanten var att ”tänka på att alla är olika och 
tänker olika”(3). Men å andra sidan var det omöjligt att tillfredställa alla önskemål som 
människor hade vad gäller sjukvården. Det var viktigt att både sjukvårdspersonal och 
patienter med utländsk bakgrund har och visar viljan att anpassa sig efter varandra och hitta 
den bästa gemensamma lösningen.  
 
Avslutningsvis ansåg två av informanterna att mer kunskap om de vanligaste kulturerna som 
finns i Sverige kunde förhoppningsvis fördjupa förståelsen och underlätta undersökandet av 
patienter med utländsk bakgrund.  
 
”Man kanske skulle behöva veta om de vanligaste kulturerna som är i Sverige om hur deras 
kultur är rent allmänt och hur man bemöter de. Det skulle vara lättare att undersöka 
patienter om man visste lite mer om dem. Det skulle inte varit fel att ha någon föreläsning 
eller någon tid så man kunde få kunskap om olika kulturer”(1). 

 
 
DISKUSSION 
Studiens syfte var att belysa röntgensjuksköterkors upplevelser av att möta patienter med 
utländsk bakgrund och på så sätt identifiera faktorer som kan påverka vårdrelationen vid 
radiologiska undersökningar. Studien visade att det fanns faktorer som både hindrade och 
främjade vårdrelation mellan båda parter. Språkliga svårigheter, kulturspecifik 
könsrollfördelning och olika tidsuppfattningar upplevdes av informanterna som faktorer som 
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hindrande medan hjälp av auktoriserad tolk och mer kunskap om andra kulturer upplevdes 
positivt, främjande och önskvärt i mötet med de patienterna. Studiens resultat gav en god 
överblick om hur röntgensjuksköterskor upplevde mötet med patienter med utländsk 
bakgrund och utifrån det ansågs att studiens syfte var uppnått.  
 
Metoddiskussion 
I början av studien tänkte författaren göra litteraturstudien för att svara på syftet men det 
visade sig att forskningen vad gäller patient omvårdnad på röntgenverksamhet var väldigt 
begränsad. Vid sekundär litteratursökning framkom en del forskningstudier vad gäller 
allmänsjuksköterskor och patienter med utländsk bakgrund men de studierna kunde inte 
användas eftersom röntgensjuksköterskors arbetsuppgifter och ansvarsområde är specifika 
och bara delvis liknar annan vårdpersonal arbetsuppgifter. På grund av detta väcktes intresse 
för att göra intervjustudie på röntgenavdelning. Forskningstudier som användes i denna studie 
söktes manuellt genom referenser i röntgenrelaterad litteratur. 
 
I studien användes en kvalitativ ansats eftersom ansatsen ansågs passande till studiens syfte 
och fokuserade på att fördjupa förståelse om subjektiva människans upplevelse. Forsberg et al 
(2008) hävdade att texttolkningar som kommer från forskare påverkar resultatet och helt 
objektivitet omöjligt. Förståelse av fenomenet påverkats av författarens förförståelse som 
innebär att bedömning som kom i förväg redan funnits innan fenomenet blivit undersökt. 
Författaren hade en viss förförståelse för fenomenet dels genom utbildning, dels genom 
yrkespraktik på röntgenavdelning men försökte vara medveten om den och lägga den åt sidan. 
Författaren förväntade sig att informanterna kom att prata om språkliga svårigheter men 
resten av resultatet var nytt och överraskande. Studiens trovärdighet anses är hög för att 
författaren strävade efter att vara öppen för all möjlig information och valde att visa alla det 
vill säga både positiva och negativa aspekter som kom från intervjuer. Dahlberg (1997:68) 
anser att öppenhet kännetecknas av vilja att höra, se och första fenomenet samtidigt som det 
handlar om ödmjukhet, följsamhet och författarens flexibilitet inför den fenomenet som 
studeras. 
 
Intervjustudien var en tids- och tålamodskrävande process eftersom författarens modersmål 
inte var svenska vilket ledde till att det tog extra tid att transkribera, analysera och presentera 
resultat på svenska språket. Varje intervju transkriberades under samma dag som den gjordes 
och det enligt (Kvale 1991) var en fördel. Man kommer ihåg det mesta som sagts av 
informanten och det underlättade transkriberingen. Fel i transkriberingen kunde leda till 
felaktig analys och det var risk att validitet försämras. För att undvika sådana fel och öka 
studiens validitet hade transkriberingen var noggrann och ordagrann. Det transkriberade 
svaret till varje fråga kontrollerades ytterligare genom att författaren kunde lyssna igen på 
inspelningen för att minimera risken för fel. Ljudkvaliteten på inspelad data var god.  
 
Studiens datamaterial bestod av tre intervjuer vilket avsågs tillräckligt med tanke på att 
datamättnad uppnåtts redan efter tredje intervjuanalysen och nya aspekter som svarade på 
arbetets syfte inte framkom. Noggrann beskrivning av analysarbetet enligt (Graneheim et al 
2004) var nödvändig och stärkte resultatens tillförlitlighet. För att ge läsaren möjlighet att 
bedöma giltighet i resultatet citat från intervjuerna användes. Resultatet överensstämde med 
tidigare forskningstudier vilket också ökade studiens giltighet.  
 
I studien används ett så kallad bekvämlighetsurval då kontaktades röntgensjuksköterkor som 
författaren jobbade tillsammans under yrkespraktik period men inte har haft någon privat 
relation. Enligt Thomsson (2010:64) urvalet handlar om kontaktbarhet, tillgänglighet och om 
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en känsla hos intervjutagare att man vill intervjua just den här personen. Med tanke på 
studiens tidbegränsningar delades förfrågan ut om studien till de informanter som enligt 
författarens uppfattning var samarbetsvilliga, kunniga inom sitt yrkesområde, som vågade 
prata såväl om behagliga som obehagliga saker och som kunde uttrycka sig väl muntligt. 
Hade författaren valt att intervjua röntgensjuksköterskor med andra personliga egenskaper 
förmodligen resultat sett annorlunda ut då sätt att uppleva och beskriva saker kunde ge annat 
resultat. Att intervjua de personer som man känt tidigare kunde innebära både fördel och 
nackdel. Som fördel kunde var att informanter förmodligen var mer avslappande, kände tillit 
och det ledde till att dialog var lätt och öppen. Stämningen mellan deltagare och författaren 
var lugn och detta påverkade förhoppningsvis informanternas känsla av trygget och 
koncentration positivt. Tidigare student-handledare relation mellan informanter och studiens 
författare kunde påverka resultatet negativt eftersom det fanns risk att informanter kunde 
blanda handledarens och informanters roll ihop. För att minimera denna risk poängterade 
författaren att fokus ligger på den individuella upplevelsen därtill handlande var mindre 
viktigt i resultatens sammanhang. 
 
Deltagare fick friheten att välja själva och anmäla sitt deltagande personligt vilket ansågs som 
en fördel. Det innebär att bara informanter som hade intresse och insåg vikten att dela sina 
tankar om fenomenet deltog i studien. Som styrka i studien kunde räknas att informanterna 
själva fick välja platsen för intervjun och det förekom inga störande moment under 
intervjutiden. Som nackdel kunde var att alla deltagare var kvinnor och eventuellt kunde en 
manlig sjuksköterskans attityd vara annorlunda. Författaren ville så lite som möjligt påverka 
urvalet och därför fick de tre första deltagare som anmäldes delta i studien. Det innebär att 
författaren hade påverkat urvalet minimalt och att likvärd könfördelning därför var omöjlig att 
uppnå. Dessutom hade alla deltagare svensk bakgrund och deltagare med utländsk bakgrund 
hade kunnat ge ett andra åsikter om fenomenet. Även om en manlig deltagare eller deltagare 
med utländsk bakgrund kunde delta är det inte säkert att de skulle ge annorlunda svar bara för 
de var av annat kön eller annan etnisk bakgrund. Sammanfattningsvis var författaren nöjd 
med urvalets variation och ansåg att deltagarnas arbetserfarenhet (median 18) var tillräcklig 
för att fördjupa förståelsen om fenomenet vilket ökade resultatets trovärdighet.  
 
Dalen (2008) påstod att pilotintervju görs i syfte att testa intervjuguiden och identifiera 
eventuella svagheter. Om det visar sig att intervjufrågor i guiden måste korrigeras eller 
omformuleras måste dessa ändringar dokumenteras och det ökar datamaterialets validitet 
(ibid.). Efter pilotintervjun lades ytterligare en ny fråga om tidsuppfattningen och två frågor 
under rubriken kommunikation omformulerades för att få mer kunskap om upplevelse istället 
för handlande. Den nya aspekten kom efter pilotintervjun. Eftersom den första informanten 
pratade om patienters tidsuppfattning efter intervjuinspelningen anser författaren att det inte 
kunde användas som registrerat datamaterial men det var av vikten att inkludera det till nästa 
intervju. Författaren inkluderade datamaterial från pilotstudie eftersom svar från den var 
innehållsrika och väl beskrev det undersökta fenomenet. En liten ändring i intervjuguiden 
ansågs otillräckligt för att ta bort hela datamaterialet från pilotstudien som var relevant och 
unik. 
 
Resultatdiskussion 
Studiens resultat visade att informanterna upplevde kommunikationssvårigheter som största 
problemet i mötet med patienter som har utländsk bakgrund. Liknande resultat framkom i 
andra studier som visade att språkliga problem kunde komplicera mötet med de patienter och 
det upplevdes ibland negativt av vårdpersonal. Murphy et al (1992) menade att frustration och 
stress var vanliga upplevelser i mötet med de patienter vilket det stämde överens med min 
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studie. Möten upplevdes frustrerande dels för att patienter inte förstod vårdarens instruktioner 
och inte kunde följa dem, dels att personalen inte visste om vårdande handlingar upplevdes 
som vårdande av patienterna. Att inte kunna informera patienter på ett för patient förståeligt 
sätt upplevdes som stressfullt. Studiens resultat visade även att vårdpersonal upplevde 
irritation vilket visade likheter med Nielsen et al (2008) där vårdpersonalen var irriterade på 
de patienter som bott länge i landet men inte lärt sig språket och därför behövde tolktjänst 
som kostade mycket.  
 
Studiens resultat visade att röntgensjuksköterskor prioriterade auktoriserad tolktjänst i 
situationer där tolkning behövdes speciellt vid längre eller känsliga undersökningar för 
patienten.  Det gav en känsla av trygghet för båda parter eftersom patient förstod den viktiga 
informationen, kunde fråga om det fanns oklarheter, kunde samarbeta och det viktigaste var 
att de kunde bli delaktiga i sin vårdprocess. Patientens delaktighet har stor betydelse för 
undersökningens kvalitet och patientens trygghet menar (Fatahi et al 2010). Informanterna 
upplevde situationer med auktoriserade tolkar positivt och ansåg att det var det bästa och väl 
fungerande sättet att övervinna språksvårigheter. Det fanns likheter med Fatahi et al (2010) 
som bekräftade att röntgensjuksköterskor prioriterade auktoriserade tolktjänster. Däremot gav 
ett deltagande av tolk inte garantier att kommunikationsproblemen försvinner. Som exempel 
togs upp av Fatahi et al (2010) situationer där bristfällig tolkning slutade i att en 
röntgenundersökning avbröts eller röntgensjuksköterskor gav instruktioner med hjälp av sitt 
kroppsspråk fast tolk fanns på plats.  
 
Nielsen et al (2008) ansåg att vårdpersonal upplevde anhörig tolk som ett problem. Dels att 
anhörig som tolk inte fungerade i situationer som är känsliga för patienter dels för att det vid 
allvariga hälsoproblem eller nytillkommen livshotande diagnos behövdes en professionell och 
neutral tolkning. En annan svårighet som togs upp av Hultsjö et al (2005) var att vårdpersonal 
hade svårt att lita på anhöriga som tolkar för att de inte alltid översatte allt som sägs av 
vårdpersonal. Fatahi et al (2010) tyckte också att anhörig inte var lämpligt och säkert 
tolkningsalternativ för att anhöriga var inblandade känslomässigt i patientens situation. 
Samma resultat visade min studie att det fanns mindre tillit för anhörig tolkar men att de 
användes när det inte fanns någon annat sätt att kommunicera med patienten. Förklaring till 
detta var att det också fanns fördelar med anhörig tolk. Studiens resultat visade likheter med 
Fatahi et al (2010) som menade att anhöriga som tolkar gav patienten och i vissa fall även för 
röntgenpersonalen känslan av trygghet. Dessutom var det ett billigt alternativ och på kvällstid 
eller i akuta situationer där tolk inte fanns i närheten var anhöriga enda möjligheten att 
kommunicera med patienten.  
 
Fatahi et al (2010) ansåg att lungröntgen betraktades som en enkel röntgenundersökning men 
att den ibland inte var så enkel att utföra. Patienter med utländsk bakgrund hade svårt att 
förstå och följa instruktionen som andas in och håll andan. Bristande kommunikation ledde 
till missuppfattningar och misslyckade undersökningar som kostade mer och gav större 
strålningsdos för patienten. Samma resultat visade min studie där patienter med utländsk 
bakgrund inte förstod instruktion att hålla andan. Det är oklart varför de patienter hade svårt 
att hålla andan eller varför de kom för sent eller för tidigt till bokade röntgenundersökningar. 
En kvalitativ intervjustudie utifrån patientens perspektiv kunde ge förklaring till dessa 
funderingar. 
 
I studien framkom att patienter med utländsk bakgrund ibland nickade även när de inte 
förstod vad röntgenpersonalen frågade eller sa. Jan et al (2005) studie visade liknande och 
uppmanade röntgensjuksköterskor att bli uppmärksamma för icke-verbal kommunikation som 
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kan orsaka problem. Språkliga och kulturella skillnader kunde leda till stor stress för patienter 
och därför rekommenderades röntgenpersonal att inte överskatta patienters språkliga förmågor 
men däremot att kontrollera den genom att ställa frågor eller be om de kan repetera vad man 
sagt och på så sätt kontrollera hur mycket patienten förstår. I fall patienten inte förstår alls vad 
röntgensjuksköterskan sa rekommenderades att en auktoriserad tolk alternativt anhörig hjälper 
till med tolkningen (ibid.). 
 
Hultsjö’s et al (2005) studie visade att vårdpersonalen upplevde problem gällande 
könsrollsfördelning speciellt med kvinnliga patienter. I vissa situationer måste kläder tas av 
varvid kvinnor ibland krävde att ingen man fanns i närheten och att vårdpersonal enbart var 
kvinnor. Det kunde jämföras med min studie där också till stor del kvinnliga patienter 
önskade bli omhändertagna och undersökta bara av kvinnlig vårdpersonal. I båda studierna 
upplevde personalen svårigheter att tillfredställa patienters behov under tider då 
personalresurser var begränsade.  
 
Studiens resultat visade att öppenhet, lyhördhet och empati var viktiga aspekter som kunde 
bidra till bra bemötande av patienter med utländsk bakgrund. Kulturella kunskaper oavsett om 
de skaffades från litteratur, patienter eller genom livserfarenhet kunde fördjupa förståelse hos 
röntgensjuksköterskor och underlätta omhändertagande av patienter. ”Människor är olika och 
tänker alla olika”. Allt denna stödjade Leiningers transkulturella omvårdnadsteori som i stort 
sett handlade om vårdarens medvetenhet om egen kultur, sambandet mellan kulturella 
skillnader och sjukvård samt kunskap och kompetensen att ge vård som inte krockar med 
patientens kultur och livsvärld (Madeline 2008). 
 
Det behövs forskning inte bara om kulturella skillnader i samband med radiologiska 
undersökningar och behandlingar utan också vad gäller hela röntgenområdet. Det behövs mer 
kunskap om patienters bemötande, vårdrelation, det korta mötet med patienter på röntgen med 
mera. Med tanke på denna studie skulle vidare forskningen kunna fokusera på hur patienter 
med utländsk bakgrund känner sig bemötta på en röntgenavdelning eller hur de patienterna 
upplever språkliga och kulturella svårigheter i samband med röntgen. Det är viktigt att samla 
kunskap både från röntgensjuksköterskors och från patienters perspektiv för att få och kunna 
ge bästa möjliga omvårdnad på röntgen. 
 
Slutsats 
I studien kom fram till att röntgensjuksköterskor upplevde många olika svårigheter i 
bemötande av patienter med utländsk bakgrund. En av de största var 
kommunikationssvårighet som kan innebära risk för patientens säkerhet och vårdlidande. 
Onödiga stråldoser vid upprepade röntgenundersökningar, patientens icke-delaktighet i sin 
vårdprocess, kulturella skillnader vad det gäller kläder och könsrollfördelning försvårar att 
skapa vårdrelation och ge en god vård för patienter med utländsk bakgrund. Att ge en god 
vård innebar framförallt en lyckad kommunikation mellan två personer. Auktoriserad 
tolktjänst kostnad borde vägas mot vikten av patientens säkerhet, delaktighet och känslan av 
välbefinnande i vård sammanhäng. Öppenhet, nyfikenhet och vårdgivarens personliga intresse 
för kulturell kompetens anses kan bidra till att transkulturella möten på landets 
röntgenavdelningar bli positiva och mindre stressfulla vad det gäller både personal och 
patienter.  
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Bilaga 1                        
  

 
2010-03-02 

Informationsbrev till verksamhetschef  
 
Jag heter Vitalija Smidtiene och läser sista terminen på röntgensjuksköterskeprogrammet på 
Linnéuniversitetet i Växjö. Jag skriver nu en C-uppsats i ämnet vårdvetenskap och planerar att 
göra en intervjustudie utifrån röntgensjuksköterskors perspektiv. Som en del av datainsamling 
önskar jag därför få Ert tillstånd att utföra intervjuer med anställda på Er avdelning.  
 
Syftet med studien 
Syftet med denna intervjustudie är att belysa röntgensjuksköterskors upplevelser om att möta 
patienter med utländsk bakgrund. 
 Eftersom jag själv har invandrarbakgrund och att det finns lite tidigare forskning inom detta 
område upplever jag detta mycket intressant och viktigt att belysa. 
 
Studiens tillvägagångssätt 
Studiens urval kommer att bestå av legitimerade röntgensjuksköterskor som har minst fem års 
yrkeserfarenhet inom röntgen område. Intervjudeltagarnas ålder och etnicitet spelar ingen roll. 
En intervju beräknas att ta 30 minuter, och intervjun kommer att spelas in med deltagarens 
samtycke. Tid och plats för intervjuerna väljer röntgensjuksköterskorna själva men det vore 
önskvärt om intervjuerna kunde äga rum på Er arbetsplats under v. 11-12 under informanters 
arbetstid. 
 
Deltagandet i studien är frivillig och kan utan anledning avbrytas. All studiematerial kommer 
att behandlas konfidentiellt med hänsyn till studiens syfte och förstöras efter studiens avslut. 
Endast jag som studiens författare och handledare kommer att ha tillgång till intervjudata. Jag 
uppskattar alla inklusionskriterier passande deltagare som är villiga att ställa upp på en 
intervju! 
 
 
Jag har tagit del av informationen ovan och samtycker till att intervjuerna genomförs. 
 
________________________________ ___________________________________________ 
Namnteckning Namnförtydligande, ort och datum 
 
Kontakta mig gärna om ni har frågor, funderingar eller önskar ytterligare information om 
studien och deltagande. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Vitalija Smidtiene 
E-post: vsmic08@student.lnu.se  
Handledare: Åsa Calmell 
E-post: asa.calmell@lnu.se  
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Bilaga 2 
 
Informationsbrev till studiedeltagaren 
 
 
Hej 
 
Jag är röntgensjuksköterskestudent Vitalija som valt att skriva C-uppsats i form av en 
kvalitativ intervjustudie. Syftet med denna intervjustudie är att belysa röntgensjuksköterskors 
upplevelser om att möta patienter med utländsk bakgrund. Eftersom jag själv har 
invandrarbakgrund och att det finns lite tidigare forskning inom detta område upplever jag 
detta mycket intressant och viktigt att belysa. 
 
 
Intervjun beräknas cirka en halv timme. Med din tillåtelse vill jag gärna spela in intervjun på 
band. Inspelning samt utskrift av intervju material kommer att förvaras så att ingen obehörig 
kan ta del av den. Vid studiens avslut kommer all data att förstöras. Tid och plats väljer du 
själv, men det vore önskvärt om intervjuerna kunde äga rum på din arbetsplats under v. 11-12. 
Deltagandet i studien är frivilligt dock behöver jag ett skriftligtsamtycke. Du har rätt när som 
helst att kunna avbryta deltagandet utan anledning. Samtalen kommer att avidentifieras dvs. 
inga namn eller arbetsplatser kommer att publiceras. Framkommet material kommer att 
behandlas konfidentiellt och kommer endast att användas för studiens syfte samt att endast jag 
som studiens författare och handledare kommer att ha tillgång till intervjudata.  
 
Samtyckes blankett bifogas separat från det här brevet. 
 
Om du ha några frågor eller funderingar gällande min studie, så är Du välkommen att 
kontakta mig via mail. 
 
Jag uppskattar alla deltagare som är villiga och vill ställa upp på en intervju! 
 
Med vänliga hälsningar 
Vitalija Smidtiene 
 
E-post vsmic08@student.lnu.se   
Handledare: Åsa Calmell 
E-post: asa.calmell@lnu.se  
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Bilaga 3 
Samtyckesblankett  
för deltagande till intervjustudie ”Röntgensjuksköterskors upplevelse av att möta patient med 
en annan etnisk bakgrund” 
 
 
Jag har tagit del av ovanstående skriftlig information om studien. Jag är medveten om att mitt 
deltagande i studien är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att 
behöva motivera varför. 
 
Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in på band. 
 
 
Underskrift av undersökningsperson Underskrift av student 
 
……………………………….  …………………………………...  
Ort,datum                 Ort,datum 
 
……………………………….  …………………………………...  
Namnunderskrift  Namnunderskrift 
 
……………………………….  …………………………………...  
Telefonnummer   Telefonnummer 
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Bilaga 4 
INTERVJUGUIDE nr1       
 

Personligt 
1. Hur länge har du jobbat som röntgensjuksköterska? 
2. Hur uppfattar du en god vårdrelation med patient på röntgen allmänt? 
3. Hur ofta träffar du patienter med invandrarbakgrund på din arbetstid? 
4. Känner du någon skillnad mellan svensk och utländsk patient vad gäller kunskap om 

röntgen undersökningar?  
 

Kommunikation: 
5. Hur skapar du vårdrelation med patient som kan inte svenska? Vilka hjälpmedel 

använder du? 
6. Hur det känns att ha den tredje parten(tolk/anhörig) i undersöknings rummet? 
7. Finns det någon nackdel med tolk?  
8. Vad gör du när det inte finns tolk? Hur informerar du patienten om undersökningen?  

 
Kulturella och religiösa skillnader: 
9. Vissa invandrare skiljer sig från svenskar med klädsel (ex. slöja, burka). Påverkar det 

undersöknings utförande på något sätt?  
10. I vissa kulturer finns sträng könrollsfördelning? Har du erfarenhet av det?  
11. Vissa utländska patienter vill ha några släktingar/anhöriga som vill följa med på 

undersökning.? Har du erfarenhet av det? 
12. Människor som kommer till röntgen har olika religion. Påverkar det undersöknings 

utförande på något sätt?  
 

Kulturella kunskaper: 
13. Vilka kunskaper behöver röntgensjuksköterska för att möta människor från andra 

kulturer?  
14. Behövs det något speciell utbildning, kunskap, träning för att ge god vård som är 

anpassad just för invandrarpatienter?  Om Ja: hur skaffar du dig kunskap om det? 
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Bilaga 5 

 
INTERVJUGUIDE nr2 
 
Personligt 

1. Hur länge har du jobbat som röntgensjuksköterska? 
2. Hur ofta träffar du patienter med invandrarbakgrund på din arbetstid? 
3. Känner du någon skillnad mellan svensk och utländsk patient vad gäller kunskap om 

röntgen undersökningar?  
Kommunikation: 

4. När används tolk på röntgen? 
5. Hur känns det att prata med patient genom den tredje personen (ex tolk eller anhörig)? 
6. Känner du någon nackdel resp. fördel med att använda tolk? Tolk-anhörig? 
7. Hur känns det att undersöka patient som kan inte svenska? Vilka känslor upplever du? 
8. Hur informerar och stödjer du patient som kan inte svenska? Vad känner du? Vad gör 

du?  
Kulturella och religiösa skillnader: 

9. Vissa invandrare skiljer sig från svenskar med klädsel (ex. slöja, burka eller andra 
kläder som tillhör en viss kultur). Påverkar det undersöknings utförande på något sätt? 

10. Har kläder någon betydelse för röntgenbild kvalité? 
11. I vissa kulturer finns sträng könrollsfördelning? Har du erfarenhet av det?  
12. Om ja: hur det känns att bli i sådan situation och utföra undersökning mot patientens 

vilja? 
13. Vissa utländska patienter vill ha några släktingar/anhöriga som vill följa med på 

undersökning.  Hur hanterar du sådana situationer?  
14. Människor som kommer till röntgen har olika religion. Påverkar det undersöknings 

utförande på något sätt? Har du erfarenhet av det? 
15. Tidsuppfattning är olika i olika kulturer. Har du märkt någon skillnad mellan svenska 

och utländska patienter vad gäller tid, punktlighet?  
 
Kulturella kunskaper: 
16. Vilka kunskaper behöver en röntgensjuksköterska för att möta och göra 

röntgenundersökning på ett bra sätt för människor från andra kulturer? 
17. Hur skaffar du dig kunskap om de olika kulturerna? 
18. Vad tycker du? Behövs det något speciell utbildning eller kultur-kunskap för att ge 

god vård för patienter från andra länder?   
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