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Abstrakt 

 

Bakgrund: En god kommunikation ligger till grund för en god omvårdnad. 

Kommunikation är kommunikation först när den är ömsesidig, det vill säga att 

kommunikation sker gemensamt och går i båda riktningar. Patienters upplevelser av 

högteknologisk vård håller generellt låg kvalitet. Problemet uppstår vid bristfällig 

kommunikation mellan vårdare och patient. Röntgensjuksköterskan som till större 

del jobbar med korta patientmöten måste vara kunnig och effektiv i sin 

kommunikation med patienten. Syfte: Litteraturstudiens syfte var att belysa faktorer 

av betydelse för kommunikationen vid röntgenundersökningar. Metod: Till 

litteraturstudien valdes tretton vetenskapliga artiklar som analyserades med Fribergs 

beskrivande analysmetod. Databaserna CINAHL, PubMed och Scopus användes vid 

artikelsökningen. Resultat: Under litteraturstudiens analys sammanfördes studiens 

resultat till kategorierna ”Kommunikations främjande faktorer” och 

”Kommunikations hämmande faktorer” Dessa kategorier understöds av fem 

subkategorier. Under den första kategorin belyser författarna faktorer som är 

främjande för kommunikation mellan röntgensjuksköterska och patient. Den andra 

kategorin tar upp faktorer som utgör hinder för kommunikationen mellan 

röntgensjuksköterska och patient. Konklusion: Vikten av kommunikation mellan 

röntgensjuksköterska och patient varierar beroende på vilken typ av undersökning 

eller behandling som utförs. Problematik i kommunikationen mellan 

röntgensjuksköterskan och patienten är bland annat tidspress och att fokus riktas 

mot produktivitet och undersökning. 

 

Nyckelord: Kommunikation, Röntgensjuksköterska och Patient, Hämmande 

kommunikation, Främjande kommunikation 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Background: Good communication is the basis for a good nursing care. 

Communication is communication only when it is reciprocal, meaning that 

communication is mutual and goes in both directions. Patients’ experiences of high- 

tech care are generally of low quality. The problem arises when lack of 

communication occur between caretaker and patient. The radiographer which most 

of the time are working with short patient visits needs to be competent and 

communicate efficiently with the patient. Aim: The aim of this literature review was 

to illuminate factors for communication which affects x-ray examinations. Method: 

For this literature review, thirteen scientific articles were analyzed with the use of 

Fribergs’ method of descriptive analysis. The search for articles was made in 

CINAHL, PubMed and Scopus. Results: The results of the analysis was filed under 

two categories: “promoting factors for communication” and “inhibiting factors for 

communication”. These categories are supported by five subcategories. During the 

first category the authors illuminates factors which are promoting for communication 

between radiographers and patients. The second category deals with factors that 

hinder communication between radiographers and patients. Conclusion: The 

importance of communication between radiographers and patients varies depending 

on the type of examination or treatment that is performed. Problems in 

communication between radiographers and patients include time pressure and a 

focus on productivity. 

 

Keywords: Communication, Radiographer and Patient, Inhibiting communication, 

Promoting communication 
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Bakgrund 

Kommunikation är en överföring av information mellan två parter. Kommunikation 

går att definiera som ett ömsesidigt utbyte mellan personen som kommunicerar 

information och mottagaren. Kommunikationen inom hälso- och sjukvården är av 

stor betydelse. Vårdare och patienter måste förstå varandra för att mötet ska bli 

produktivt. Människor har vitt skilda förutsättningar att följa råd som rör deras 

hälsa. Att som vårdpersonal ha kännedom om en individs egna uppfattningar har 

visat sig vara viktigt för att engagera och skapa tilltro. Inom vården kan det hävdas att 

kommunikation är nödvändig och kanske till och med livsnödvändig (Fossum 2013, 

25-26). Kommunikation är kommunikation först när den är ömsesidig, det vill säga 

att kommunikation sker gemensamt och går i båda riktningar. Kommunikation 

uppstår också när information överlämnas till en annan person som ger respons, men 

om det förmedlade budskapet inte nått mottagaren kan det enbart sägas att 

information gått ut, men ej mottagits (Magnusson 2014, 16). Kommunikationen som 

ges är inte den samma som uppfattas, personer tolkar meddelanden olika och 

vårdaren kan aldrig anta att patienten förstår meddelandet som är givet. Därför ska 

vårdaren söka återkoppling från patienten för att veta att denne har förstått 

budskapet (Kourkouta och Papathanasiou 2014). Författarna menar att vårdare ska 

tänka på att inte använda svåra medicinska termer som kan göra meddelandet till 

patienten svårare att förstå. Det är också viktigt att kroppsspråket ska stämma 

överens med den verbala delen av kommunikationen för att budskapet ska uppfattas 

som tydligt. Fossum (2013, 30) menar att en stor och viktig del av kommunikationen 

i mötet med patienter handlar om kroppsspråk, t.ex. hur vi står i förhållande till 

patienten, hur vi hälsar och betonar att grunden för ett respektfullt bemötande är att 

vårdaren är vänlig och hjälpsam. 

Att lyssna är en stor del av kommunikation och att verkligen förstå vad den andra 

parten vill ha sagt med sitt meddelande är en utmaning. Det krävs koncentration och 

kunskap för att läsa av kroppspråk och innebörd i meddelandet som den andra 

parten vill framföra (Kourkouta och Papathanasiou 2014). Vårdaren kan bygga en 

bättre uppfattning om hur en patient mår genom att lyssna aktivt och genom att 

observera kroppspråket som patienten har vid tillfället. Även ton och sätt att tala 

samt om det finns något som patienten vill meddela fast inte riktigt vågar kan fångas 
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upp så att läsningen sker mellan raderna på meddelandet som kommuniceras. För att 

lyckas lyssna och få en korrekt bild av patienten måste vårdaren stänga ute fördomar 

och förutfattade meningar som kan tas från det patienten kommunicerar (Robertson 

2005). 

 

Vid kommunikationsproblem mellan vårdgivare och vårdtagare finns risken att 

vårdåtgärden kommer uppfattas som obehaglig eller oprofessionell. När en 

vårdgivare känner sig stressad så finns risken att motivationen för att hålla en god 

kommunikation med sin patient försvinner, detta kan också hända om vårdgivaren 

inte är nöjd med utvecklingen av sin karriär. Bristen på beröm och tacksamhet från 

patienter och kolleger kan leda till samma sak, ett missnöje som förvärrar 

vårdgivarens attityd mot kommunikation (Shafipour, Mohammad, Ahmadi 2014). 

Doyle et al. (2011) menar att undervisning av kommunikationsförmågor är av stor 

vikt för att erhålla en effektiv och patientsäker vård. 

 

Röntgenavdelningens miljö 

I en studie av Niemi och Paasivaara (2007) med syftet att beskriva och belysa 

röntgensjuksköterskans professionella identitet avsågs att undersöka vilken bild 

röntgensjuksköterskan har av sin egen yrkesroll. Tekniska förändringar under 1990-

talet utgjorde en stor del av röntgensjuksköterskans fokus. Säkerhetsaspekter inom 

yrkesområdet i form av att skydda sig själv och patienter för onödig strålbelastning 

utgjorde det andra primära fokuset. I tredje hand kom det professionella samtalet där 

avseende låg på att känna sig stark och trygg i sin yrkesroll. Studiens författare visar 

att röntgensjuksköterskans identitet till naturen är dubbel, där fokus i första hand 

ligger på att ständigt hålla sig uppdaterad inom den högteknologiska världen som 

ständigt är i förändring och som utgör röntgenavdelningen där evidensbaserad 

vetenskap tar stor plats. Den andra delen av röntgensjuksköterskans fokus handlar 

om att bemästra den humanistiska rollen i mötet och arbetet med människor.  
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Kommunikation på röntgenavdelning 

Att som patient besöka röntgenavdelning är starkt associerat med stress (Mueller et 

al. 2000; Peteet et al. 1992). Vad som för en röntgensjuksköterska kan upplevas som 

en enklare undersökning kan av patienten upplevas som en pina fylld av ångest och 

ovisshet (Flory och Lang 2011). Patientens stress kan utgöra hinder för 

kommunikationen med vårdaren. Patienter kan under stress fastna i sitt sätt att 

kommunicera vilket kan frambringa missförstånd med vårdaren som gärna tar en 

auktoritär roll vid mötet. Människor har också olika preferenser för att vara nära 

andra eller hålla distans. Även om de flesta kan anpassa sig till en samtalspartners 

önskemål under avslappnade förhållanden, kan de under stress tendera att fastna i 

sina egna preferenser. Denna tid då patienten har svårt att anpassa sig under 

samtalet är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal är flexibel och anpassar sig till 

patientens önskemål och behov istället för att insistera på sina egna. Detta är extra 

viktigt då en stressad patient kan tendera att stressa vårdaren och göra samtalet och 

undersökning svårt att bemästra (Lang et al. 2008). Om kommunikation ska ske på 

ett tillfredsställande sätt, i samband med röntgenundersökning, behöver både 

röntgensjuksköterskan och patienten fånga varandras uppmärksamhet och visa att de 

är inriktade på samma sak. De behöver ha ett gemensamt fokus kring mötet och veta 

vad för slags aktivitet de ska ägna sig åt under mötet. Vid det möte som sker ansikte 

mot ansikte kommer parternas placering i rummet i förhållande till varandra att få 

betydelse för samspelet mellan dem. Detta kan möjliggöra eller försvåra samtal och 

ögonkontakt (Grossman 2012). Enligt Baggens och Sandén (2009, 205-209) styr 

sociala regler kroppslig orientering, ansiktsuttryck, ögonkontakt och beröring. Dessa 

regler lärs in under uppväxten, men varierar mellan olika kulturer. 

 

Wloszczak och Jarosz (2012) skriver i sin artikel att patienters upplevelser av 

högteknologisk vård håller generellt låg kvalitet.  Problemet uppstår vid bristfällig 

kommunikation mellan vårdare och patient. Robinson et al. (2008) menar att 

förverkligandet av en patientcentrerad vård har bromsats på grund av en otydlig 

definition och metod för mätning. 
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Motiv för studien 

I Röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod står att professionen ska värna och 

respektera vårdtagarens integritet och värdighet. En ömsesidig kommunikation 

mellan röntgensjuksköterskan och patienten måste uppstå (Örnberg och Eklund 

2008). För att åstadkomma den ömsesidiga kommunikationen ska 

röntgensjuksköterskan använda kliniska kommunikationsstrategier för att 

vårdtagaren ska öppna upp sig och våga kommunicera tillbaks. Upplevelser från den 

kliniska verksamheten har gett författarna underlag för att röntgensjuksköterskan 

har sitt fulla fokus på görandet dvs. att utföra röntgenundersökningen och ägnar lite 

tid till att arbeta utifrån kommunikations strategier vid undersökningar. Denna 

studie avser att belysa faktorer för kommunikation som röntgensjuksköterskor kan 

använda i samband med röntgenundersökning. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att belysa faktorer av betydelse för kommunikationen vid 

röntgenundersökningar. 

 

Metod 

Kvalitativa studier syftar till att studera sociala samband och därigenom få en djupare 

förståelse för en person och dennes livssituation. Med hjälp av kvalitativa studier kan 

vi få en ökad förståelse för hur patienters förväntningar, erfarenheter, upplevelser 

och behov kan bemötas (Friberg 2012, 121; Dahmström 2011, 417; Malterud 2014, 

31). Kvalitativa studier som svarade mot syftet valdes ut av författarna till analys för 

att få en ökad förståelse för hur olika kommunikativa faktorer kan påverka 

röntgensjuksköterskans möte med patienten. 
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Sökmetoder 

Vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod söktes från tre databaser. CINAHL och 

PubMed var sedan tidigare kända för författarna och valdes därför primärt för 

litteratursökningen. CINAHL är en förkortning som betyder ”Cummulative Index to 

Nursing and Alied Health Literature”. Databasen tillhandahåller över 3000 

tidsskrifter varav merparten handlar om omvårdnad. PubMed är en fritt tillgänglig 

version av databasen ”Medline” som omfattar nästan 95 procent av den medicinska 

litteraturen inklusive omvårdnadstidsskrifter som finns tillgängligt idag (Willman, 

Stoltz och Bahtsevani 2011, 80-81). Scopus utgjorde den tredje databasen och var en 

ny bekantskap för författarna. 

De sökord som användes var communication barriers, communication skills, 

radiographer communication, radiologic technologists, radiography, patient care, 

patient communication. Under sökningen använde sig författarna flitigt av mesh-

termer och den booleska söktermen ”OR” för att kombinera fler sökord under 

sökningen. Boolesk sökoperator är en teknik som styr vilket samband sökorden ska 

ha till varandra och möjliggör för författarna att kombinera ord med varandra under 

artikelsökningen (Friberg 2012, 69). De vanligast förekommande begränsningar som 

gjordes var English Language, Abstract Available och References Available. 

Sökhistorik med urval av artiklar för analys presenteras i tabell 1, (bilaga 1). 

Urval 

För studien har följande inklusionskriterier använts för artiklarna. De ska vara etiskt 

granskade och godkända eller ha ett gott etiskt resonemang, skrivna på engelska, 

tillgängliga i fulltext samt att artiklarna ska vara förhandsgranskade. Artiklarna ska 

vara kvalitativa och handla om faktorer som kan påverka kommunikationen mellan 

vårdare och patient. Artiklar som inte uppfyllde inklusionskriterierna har exkluderats 

från studien. Att begränsa artikelsökningen efter publiceringsår bedömdes inte som 

tillämpligt då faktorer för kommunikation tillika litteraturstudiens syfte bedömdes 

vara tidlöst. Ur alla studier har endast resultat gällande kommunikation valts ut för 

analys. 

Författarna sökte till en början artiklar var för sig och det första urvalet utgörs av 

författarnas enskilda läsning av erhållna artiklars titlar. Under det första urvalet 
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lästes artiklars titlar i syfte att sålla bort artiklar som inte berörde litteraturstudiens 

syfte. Urval 1 utgörs av artiklar vars titel svarade mot studiens syfte. I urval 2 lästes de 

artiklar som blev kvar och dessa artiklars abstrakt och resultat lästes av båda 

författarna. Under det tredje urvalet lästes artiklarna i sin helhet och de artiklar som 

tydligt svarade mot studiens syfte inkluderades till analysen. 

 

I bilaga 2 presenteras en bedömningsmall för kvalitetsgranskning av kvalitativa 

studier. Denna mall användes i studien för att kontrollera kvalitén på de valda 

artiklarna innan de inkluderades i analysen. Olsson och Sörensen (2011, 285) 

beskriver bedömningsmallen som ett poängsystem och menar att en artikel uppnår 

hög kvalité ”Grad 1” när den uppnår mer än 80 procent av maxpoängen, ”Grad 2” 

innebär mer än 70 procent och låg kvalité ”Grad 3” får en artikel som uppnår mindre 

än 70 procent av maxpoängen. I bedömningsmallen bedömdes artiklarnas 

introduktion, abstrakt, metod, syfte, resultat, diskussion och slutsats. Utifrån 

kvalitetsgranskning med denna mall erhöll samtliga artiklar som inkluderats till 

analysen hög kvalité. Kvalitetsgranskningen av artiklarna inkluderades i en 

artikelöversikt, se tabell 2. (bilaga 3), där även studierna presenteras. 

Analys 

Författarna använde sig av beskrivande analys som metod för analys av inkluderade 

studiers resultat. Enligt Friberg (2012, 123) innebär beskrivande analys att all 

resultatdata sammanställs och omtolkas så nära ordinarie data som möjligt. Detta ger 

en ny ”avskalad” version av innehållet. Genomförandet av en litteraturöversikt börjar 

med valet av ett vårdproblem, efter att problemet är identifierat ska ett sammanhang 

väljas utifrån vårdproblemet. Efter att sammanhanget är valt börjar sökningen efter 

vetenskapliga artiklar. När sökningen är klar och ett lämpligt antal artiklar har valts 

ut påbörjas en granskning av studiernas kvalitet, därefter bestäms det vilka studier 

som ska tas med. Resultatet i de studier som tas med analyseras för att sedan sorteras 

till kategorier och underkategorier i resultatet. När resultatet är färdigt ska det 

diskuteras om överförbarheten till praktiken (Friberg 2012, 127-129). 

Artiklarna som inkluderats för analys lästes flera gånger av båda författarna för att 

säkerställa att tolkningen var samspråkig och utan olikheter. Författarna började 
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syntetisera materialet genom att summera och översätta artiklarnas resultat. Båda 

författarna gjorde detta var för sig med samtliga artiklar som inkluderats i analysen, 

för att minimera risken för feltolkningar, bias och influenser från individuella teorier 

om studiernas resultat. Den avskalade versionen av studiernas resultat som svarade 

mot litteraturstudiens syfte lyftes fram och delades in i koder. Efter att 

motsvarigheter och skillnader identifierats, sorterades och syntetiserades koderna till 

subkategorier som sedan sammanfördes till två kategorier. Kategorierna understöds 

av två respektive tre subkategorier som presenteras i litteraturstudiens resultat, se 

(tabell 3). 

 

Forskningsetik 

Syftet med forskningsetik är att skydda studiedeltagarens värde och rätt. Samtliga 

studiedeltagares autonomi och fria vilja ska skyddas (Kjellström 2012, 70).  

 

Forsberg och Wengström (2013, 69-70) menar att författaren till en litteraturstudie 

har ett forskningsetiskt ansvar. Enligt World Medical Association (2013) innebär ett 

forskningsetiskt ansvar att redovisa alla källor och resultat på ett tydligt och 

trovärdigt sätt, även om de motsäger författarens ursprungliga uppfattning. 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2013, 145) är god etik en betydande faktor vid 

vetenskaplig forskning. Litteraturstudiens resultatartiklar granskades noggrant av 

författarna gällande etiska aspekter. Informerat samtycke från samtliga 

studiedeltagare, användning av personuppgifter och sekretess samt möjligheten att 

avbryta sitt medverkande när som helst var några av de etiska aspekter som 

beaktades, allt enligt en god forskningsetik (Olsson och Sörensen 2011, 84-85).  

Till litteraturstudiens resultat valde författarna ut artiklar som är forskningsetiskt 

granskade och godkända eller hade ett väl utvecklat etiskt resonemang. Författarna 

har även strävat efter att studiens övriga förstahandskällor ska hålla god kvalité. 

 

 

Resultat 
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Under analysens gång sammanfördes litteraturstudiens resultat till kategorierna 

kommunikations främjande faktorer respektive kommunikations hämmande faktorer 

understödda av fem subkategorier som presenteras i tabell 3. 

 

 

Tabell 3. Översikt av kategorier och subkategorier. 

 

Kategorier Subkategorier 

Kommunikationsfrämjande 

faktorer 

Anpassning efter den egna och 

patientens egenskaper 

Riktad uppmärksamhet  

 

Kommunikationshämmande 

faktorer 

Bristande respekt för patienten 

Språksvårigheter 

Tidsbrist 

 

Kommunikationsfrämjande faktorer 

Kategorin understöds av två subkategorier: Anpassning efter den egna och patientens 

egenskaper samt riktad uppmärksamhet. 

Anpassning efter den egna och patientens egenskaper 

Hur en röntgensjuksköterska kommunicerar med sin patient beror mycket på deras 

personlighet. Självsäkerhet i utförande av undersökning var en viktig faktor för om 

röntgensjuksköterskan kommunicerade ömsesidigt med patienten eller inte. Även om 

personligheten och egenskaperna hos röntgensjuksköterskan bestämde hur 

kommunikationen fördes var det även viktigt att röntgensjuksköterskan försökte 
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anpassa kommunikationen efter egenskaperna hos patienten. Vid utförandet av 

undersökningar på äldre patienter eller barn anpassade röntgensjuksköterskan sin 

kommunikation till att vara sympatisk och ömsint. Röntgensjuksköterskan 

kommunicerade socialt med patienten under tiden som undersökningen pågick och 

fysisk kontakt med patienten gjordes i form av manipulation av den kroppsdel som 

skulle undersökas och för att kommunicera beröm samt ömsinthet. Om patienten var 

i röntgensjuksköterskans ålder undvek röntgensjuksköterskan att vara för berömande 

och ömsint i tron om att patienten skulle uppfatta det som nedlåtande. 

Röntgensjuksköterskan lade istället vikt på att informera patienten och förklara hur 

undersökningen går till och vilken vikt den hade för diagnostiken. 

Röntgensjuksköterskan tog en auktoritär roll i kommunikationen då en patient 

upplevdes eller betedde sig stökigt, exempelvis berusad. Om en trauma patient eller 

en patient som var synligt besvärad av smärta anpassade sig sjuksköterskan till att 

fokusera mer på den tekniska aspekten av undersökningen, exempelvis för att kunna 

minska lidandet hos patienten genom att positionera utrustningen för att minska 

fysisk manipulation av patienten. De två sista delarna som tvingade 

röntgensjuksköterskan att anpassa sin kommunikation var att instruera patienten 

hur hen skulle positionera sig för att röntgenbilden skulle bli adekvat. Det som visar 

sig är att egenskaperna hos patienten och tidsbrist bestämmer hur 

röntgensjuksköterskan kommer att anpassa sin kommunikation för att utföra 

undersökningen på ett adekvat sätt (Booth 2008; Booth och Manning 2006). 

 

Riktad uppmärksamhet 

För att säkerställa att en god omvårdnad förs, måste röntgensjuksköterskan 

kommunicera med patienten om hur denne mår under en undersökning. 

Röntgensjuksköterskan kan initiera ett samarbete mellan sig själv och sin patient 

genom att leda patienten genom undersökningen och tillgodose information som är 

nödvändig. Vid undersökningar där patienter uttrycker oro, måste 

röntgensjuksköterskan trösta och uppmuntra patienten till att fortsätta med 

undersökningen. En stor del av att stötta patienten gick ut på att lyssna. Genom att 

lyssna på vad patienten hade att säga både före, under och efter undersökningen 

visade röntgensjuksköterskan empati och respekt mot patienten som en individ 
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(Andersson et al. 2008; Booth och Manning 2006; Lundvall et al. 2013; Lundén et al. 

2012). 

 

Patienter som har sitt ursprung utanför Sverige kan behöva tolk. Behovet av tolk på 

en röntgenavdelning och för röntgensjuksköterskan varierar beroende på vilken 

undersökning som ska utföras. Är det så att patienten besöker röntgenavdelningen 

för att få röntgenbilder tagna på sin handled, kan röntgensjuksköterskan med hjälp 

av enkla termer och kroppsspråket visa hur undersökningen utförs och vad som 

väntas av patienten. Behovet av en professionell tolk finns vid undersökningar då 

röntgensjuksköterskan behöver kommunicera med patienten på en djupare nivå. 

Kommunikationen kan bestå av medicinsk information, till exempel hur en större 

undersökning kommer gå till eller om patienten besöker röntgenavdelningen på 

grund av ett känsligt ämne, till exempel cancer. Att aktivt lyssna på vad patienter 

säger och försöka förstå vad det är som antyds är en viktig faktor för att behålla en 

god relation mellan vårdare och patient. Information som skräddarsys efter patienten 

och som meddelas professionell, visar att röntgensjuksköterskan respekterar 

patienters integritet (Fatahi et al. 2010). Diskussioner kring patientens undersökning 

ska föras tillsammans med patienten för att röntgensjuksköterskan ska sträva efter 

att föra en god kommunikation. Tydliga tillvägagångs sätt för röntgensjuksköterskan 

att visa empati och en förbindelse till patienten är att vårdaren tar sig tid till att 

lyssna på vad patienten har att säga i en lugn miljö. En röntgensjuksköterska som log, 

små pratade med sina patienter och använde sig utav beröring för att trösta och 

trygga sina patienter visade på uppmärksamhet för patientens känslor och behov. 

Röntgensjuksköterskans kroppspråk har betydelse för hur patienten kommer att 

uppfatta kommunikationen. Ögonkontakt, vända sig mot patienten och att stå stilla 

eller sitta gav patienten en känsla av att röntgensjuksköterskan riktade sin 

uppmärkssamhet (Fatahi et al. 2010).  

 

 

 

Kommunikationshämmande faktorer 



 

11 

 

Kategorin understöds av tre subkategorier: Bristande respekt för patienten, 

språksvårigheter samt tidsbrist. 

Bristande respekt för patienten 

Röntgensjuksköterskor hindrade god kommunikation med sina patienter när 

information från röntgensjuksköterskan till patienten om undersökningen inte 

prioriterades. Patienter som fick lite eller ingen information om hur undersökningen 

skulle gå till innan undersökningen startade kunde inte samarbeta på samma sätt 

med röntgensjuksköterskan som en informerad patient kunde. 

Röntgensjuksköterskor som utförde undersökningar på patienter men som inte gav 

tillräckliga direktiv om hur patienten skulle samarbeta med röntgensjuksköterskan 

utgjorde ett hinder för en god kommunikation mellan patienten och 

röntgensjuksköterskan. Bristande respekt för patienten vid en röntgenundersökning 

visade sig när röntgensjuksköterskan inte bekräftade patientens individuella behov 

vid en undersökning. Exempelvis så hindrades ett respektfullt bemötande då 

röntgensjuksköterskan ignorerade patientens fysiska behov så som smärtlindring och 

att fortlöpa undersökningen på ett varsamt sätt. Att ignorera patientens behov av 

emotionellt stöd under en undersökning hindrade den goda kommunikationen och 

visade på bristande respekt för patienten. Bristande respekt visades också när 

röntgensjuksköterskan ignorerade behovet av strålskydd då anhöriga följde med in i 

undersöknings rummet för att stödja patienten genom undersökningen. Bristande 

respekt för patienten och hennes hälsa visades när röntgensjuksköterskan inte var 

uppmärksam på hur patientens hälsotillstånd skiftade under en undersökning 

(Andersson et al. 2008 ). Kommunikationsstilen som röntgensjuksköterskan 

använder med sin patient kunde vara en faktor till att patienten upplevde en 

bristande respekt. Röntgensjuksköterskan som inte anpassade sin kommunikation 

till patienten riskerade att upplevas som nedlåtande (Booth 2008; Booth och 

Manning 2006). 

Språksvårigheter 

Patienter som inte behärskar det svenska språket, kommer att vara i behov av en tolk 

då de besöker en röntgenavdelning. Valet av tolk för kommunikationens bästa, kan 

vara en anställd på avdelningen som talar patientens modersmål, men det absolut 
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bästa är om en professionell tolk används. När kommunikationen mellan patienten 

och röntgensjuksköterska inte kommer vara optimala eller helt blockerade, är vid 

tillfällen då det inte finns någon tillgänglighet av professionell tolk eller om en 

anhörig ställer upp för att vara tolk. Faror då kommunikationen helt blockeras mellan 

vårdare och patienter är att en undersökning inte kan utföras på ett adekvat och 

säkert sätt. Tanken att använda en anhörig som tolk kan vara lockande för att det 

verkar praktiskt för röntgensjuksköterskan. Men en anhörig kan aldrig vara helt 

neutral i sin tolkning och kan i värsta fall undanhålla information från patienten om 

den bedöms som obehaglig för patienten av den anhörige. Vårdare klagade på att det 

var vanligt att patienter upprepade gånger frågade om samma sak. Vårdarna 

upplevde detta beteende hos patienterna som en indikation för oro, och att de inte 

hade fått ett tillfredsställande svar från början på sina frågor. Olika språk mellan 

patienter och vårdare utgjorde ett stort kommunikationshinder. Patienter som inte 

talade samma språk som vårdarna uppgav att de var i ett beroendeförhållande till 

anhöriga och tolkar för att få tydlig information och förståelse om undersökningen. 

Den bristande översättningen av information var en källa till ångest, förvirring och 

missnöje. Kulturer och religion var också ett hinder för kommunikation och 

vårdandet (Fatahi et al. 2010). 

 

Tidsbrist  

Tid är en kritisk faktor vid kommunikation med patienter som besöker en 

röntgenavdelning. Den utdelade tiden för varje röntgenundersökning är den samma, 

vilket är negativt då de patienter som besöker röntgenavdelningen har individuella 

behov. Patienter som besöker en röntgenavdelning för första gången är i ett större 

behov av information och behöver därför mer tid (Booth 2008; Hellman och 

Lindgren 2014). Att inte ta sig tid genererar mindre ömsesidig förståelse och gör 

samtalet svårare och försämrar möjligheterna till att röntgensjuksköterskan och 

patienten knyter an och att röntgenundersökningen går bra. Den begränsade tiden till 

röntgenundersökningen kan i slutändan riskera att undersökningen inte producerar 

adekvata bilder, vilket leder till vidare förseningar i arbetsschemat (Booth 2008; 

Hellman och Lindgren 2014; Lundvall et al. 2013). 
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Tidsbrist skapas också genom en tung arbetsbörda vilket är hämmande för 

kommunikation mellan vårdare och patient eftersom det skapar tidsbrist. Vid 

tidsbrist kommer röntgensjuksköterskan inte att prioritera stöd åt patienten då detta 

ses som ett hinder för att hålla tidschemat. När en vårdare känner sig stressad finns 

risken att motivationen för att hålla en god kommunikation med sin patient 

försvinner. Bristen på beröm och tacksamhet från patienter och kolleger kan leda till 

missnöje som försämrar vårdarens attityd mot kommunikation (Andersson et al. 

2008). 

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer av betydelse för kommunikationen 

vid röntgenundersökningar. Under litteraturstudiens analys kunde författarna 

identifiera två kategorier. ”Kommunikationsfrämjande faktorer” och 

”Kommunikationshämmande faktorer” Dessa kategorier understöds av fem 

subkategorier. Under den första kategorin belyser författarna faktorer som är 

främjande för kommunikation mellan röntgensjuksköterska och patient. Den andra 

kategorin tar upp faktorer som utgör hinder för kommunikationen mellan 

röntgensjuksköterska och patient. 

Resultatdiskussion 

Resultatet från analysen belyser problematik och främjande 

kommunikationstekniker som är överförbart till flera yrkeskategorier inom vården. 

Sammanfattat så talar resultatet för en individualiserad vård för att åstadkomma god 

kommunikation mellan patient och vårdare. 

Resultatet belyser vikten av ett gott bemötande, utan ett gott bemötande går det inte 

att förvänta sig att en god kommunikation kommer följa den resterande tiden av 

mötet med patienten (jfr Fossum 2013, 30-31). 

Det ämne som genomsyrar kommunikationsproblematiken är tid, tid är en stark 

faktor som bestämmer om kommunikationen mellan vårdaren och patienten kommer 

var god (Alharbi et al. 2014). 
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Anpassning efter den egna och patientens egenskaper 

Hur röntgensjuksköterskan bemötte patienter berodde både på 

röntgensjuksköterskans och patientens egenskaper. Att hålla sig till en och samma 

stil av kommunikation med patienter var inte optimalt för röntgensjuksköterskan, 

utan en anpassning efter egenskaperna hos patienten var att föredra. Precis som 

Fossum (2013, 30-31) beskriver i sin skrift så är bemötandet av stor vikt vid 

kommunikation mellan patienten och vårdaren. Enligt Eide och Eide (2007, 49) så är 

självsäkerheten i yrket och personligheten hos vårdaren en faktor för hur mycket 

denne kommunicerar med patienten. En slutsats av resultatet är att 

röntgensjuksköterskan strävar efter att anpassa sig efter den patient som undersöks 

för stunden, vilket pekar på att individen hela tiden är i fokus. 

 

Riktad uppmärksamhet 

Resultatet som togs fram i subkategorin ”riktad uppmärksamhet” var centrerat runt 

ämnen som, att aktivt lyssna på patienten, ge adekvat information till patienten och 

att som röntgensjuksköterska agera på ett socialt behagligt sätt. En studie visar att 

röntgensjuksköterskan skulle sträva efter att fokusera på individen istället för 

diagnosen (Robertson 2005). Att en vårdare fokuserar på att vårda individen kallas 

för personcentrerad omvårdnad, motsatsen då vårdaren fokuserar på patientens 

sjukdomstillstånd kallas för patientcentrerad omvårdnad (Alharbi et al. 2014; 

Benzein et al. 2014). Ögonkontakt är något som uppfattas som respektingivande av 

många, men för personer som inte har full förståelse för hur ögonkontakt kan ske 

under en konversation kan vissa rörelser, så som att den andra parten tittar bort 

under konversationens gång, om vårdaren misstolkar detta som att patienten är 

otrevlig kan motivationen till att föra en god kommunikation minska (Lang 2012). 

Resultatet påpekar att information som är nödvändig är en stärkande faktor för 

kommunikationen, men vad kan då icke nödvändig information vara? Information 

som kan upplevas negativt utav patienten, till exempel att under undersökningens 

gång kommer det infalla ett smärtsamt moment, kommer informationen endast att 

dra patientens uppmärksamhet till smärtan och öka därmed stressen som patienten 
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upplever är ett tydligt exempel på information som vårdaren anser är nödvändig men 

kan leda till negativa resultat (Lang 2012). Slutsatsen av resultatet är att 

informationen måste individualiseras efter patientens behov. 

Bristande respekt för patienten 

Resultatet visar att respekten för patienten uteblir när röntgensjuksköterskan 

ignorerar patientens behov av stöd, information och ledning. Den bristfälliga 

respekten blir ett hinder för god kommunikation mellan patient och 

röntgensjuksköterska. 

Att vårda patienter efter deras sjukdomstillstånd och samtidigt ignorera deras 

individuella utmaningar kan leda till en sämre behandling och att patientens 

upplevelser utav behandlingen kan bli negativa, de negativa upplevelserna kan leda 

till att patientens minskade samarbete med vårdpersonal och minskade intresse i att 

kommunicera (Alharbi et al. 2014). Det är därför viktigt att vårdpersonalen fokuserar 

på att anpassa sin vård efter individen och den tid som finns till hands. När vårdaren 

ger bristande information och korta svar på frågor från patienten, upplevs detta som 

ett otåligt och empatilöst beteende från vårdaren (Farahani et al. 2011). Slutsatsen av 

resultatet är att patientens individuella behov måste hela tiden vara i fokus. 

 

Språksvårigheter 

I studiens resultat framgår det att missförstånd mellan patient och 

röntgensjuksköterska uppstår då kommunikationen är bristfällig. Det skrivs om 

patienter med svaga kunskaper i svenska och att detta ofta leder till språksvårigheter 

om inte användning av tolk förekommer. Erfarenheter från den kliniska 

verksamheten visar att, även om patienten och röntgensjuksköterskan väljer att 

fortsätta undersökningen genom att kommunicera på engelska, finns det fortfarande 

inga garantier på att parterna förstår varandra, denna bristfälliga översättning kan 

leda till mer ångest hos patienten (Shattell och Hogan 2005; Farahani 2011). 

Resultatet visade att behovet av en tolk fanns vid komplicerade undersökningar och 
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känsliga ämnen. Svårigheten för sjuksköterskan när patienten talar ett annat språk är 

att hon inte kan vara helt säker på att meddelandet till patienten är förstått, även om 

en tolk används kan skillnader i begrepp och ord göra att meddelandet missförstås 

(Eide och Eide 2007, 52). När patienten inte delar samma kultur kan missförstånd 

mellan vårdaren och patienten uppstå då intima frågor ställs till patienten, det kan 

vara så att i patientens kultur så är det otrevligt att ställa intima frågor, det kan även 

uppstå problem om en manlig patient vägrar bli behandlad eller undersökt av en 

kvinnlig vårdare (Farahani 2011). Sjuksköteskan måste ha i åtanke att kulturella 

skillnader gör att vården av patienten måste anpassas. Slutsatsen av resultatet är att 

röntgensjuksköterskan måste vara följsam och flexibel utifrån patientens egenskaper 

och en professionell tolk ska användas vid vård av patienter med svaga kunskaper i 

svenska. 

Tidsbrist 

Litteraturstudiens resultat visar att tidsbrist är en stor faktor för hämmandet av 

kommunikationen vid en röntgenundersökning. På en röntgenavdelning finns det 

många faktorer som kan leda till tidsbrist, patienter kan vara sena till sin 

undersökning eller utebli, maskiner kan krångla. Med ett tidspressat schema för att 

hålla avdelningen produktiv kan de minsta problem leda till en försening i schemat 

och slutligen leda till stress för röntgensjuksköterskan. När röntgensjuksköterskan 

upplever stress väljer hon att fokusera på att undersökningar ska gå snabbt för att 

kunna hålla tidschemat, vilket leder till att kommunikationen inte prioriteras (Verrier 

och Harvey 2010). Tidsbrist är ett problem som omfattar omvårdnadsyrken. Att inte 

ha tillräckligt med tid att kommunicera med patienter hämmar kommunikationen på 

en hög nivå. Tidsbristen gör att vårdaren inte kan ta sig tid att sätta sig in i patientens 

problematik på en djupare nivå vilket i slutändan kan leda att vården inte blir optimal 

eller individualiserad för den enskilde patienten (Hemsley et al. 2012). Slutsatsen av 

resultatet är att tidsbrist är ett stort problem för kommunikationen och att arbeta 

efter ett tidspressat schema inte är optimalt för kommunikationen mellan patienten 

och röntgensjuksköterskan. Eftersom tiden är knapp är det viktigt att 

röntgensjuksköterskan nyttjar tiden väl för att föra en god kommunikation med 

patienten. 
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Metoddiskussion 

Denna uppsats är en litteraturstudie som gjorts med en kvalitativ ansats. Friberg 

(2012, 99) menar att kvalitativa studier möjliggör ett sätt att bilda sig förståelse och 

erhålla ett djupare perspektiv för individers upplevelser och livssituation. Olsson och 

Sörensen (2011, 100-101) menar att en kvalitativ studiemetod ämnar till att nå en 

helhetsförståelse för att erhålla en så tydlig bild av situationen som möjligt. Med hjälp 

av kvalitativ data kan erfarenheter föras vidare och personers subjektiva upplevelser 

kan förstås. Med stöd av detta och med utgång i litteraturstudiens syfte som var att 

belysa faktorer av betydelse för kommunikationen vid röntgenundersökning, får valet 

av en kvalitativ forskningsmetod anses lämpligt. 

Databaserna PubMed och CINAHL användes främst till artikelsökningen då 

författarna hade erfarenhet av databaserna sedan tidigare. Databasen Scopus blev en 

ny bekantskap som genererade fyra artiklar till studiens resultat. Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, 80-81) beskriver att merparten av de vetenskapliga artiklar som 

finns tillgängligt i databaserna CINAHL och PubMed innehåller 

omvårdnadsforskning. Samtliga databaser som användes i litteraturstudien 

bedömdes lämpliga då de innehåller omvårdnadsforskning från vetenskapliga 

artiklar. 

Syftet med denna litteraturstudie har styrt urvalet av artiklar. Därför har författarna 

ämnat välja ut artiklar som belyst faktorer av betydelse för kommunikationen vid 

röntgenundersökning till studiens resultat. Forsberg och Wengström (2013, 140-141) 

menar att en kvalitativ metods syfte kan vara att undersöka ett brett område vilket 

kräver en bred undersökning med ett urval av olika källor. Möjligheten till 

överförbarhet till liknande situationer kvarstår. Då studiens syfte avser att belysa 

faktorer av betydelse för kommunikationen vid röntgenundersökningar bedömdes att 

en bred bild, med möjlighet att belysa olika aspekter för kommunikation har erhållits. 
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Någon begränsning av publiceringsår vid artikelsökningen har inte förekommit. 

Friberg (2012, 69-70) menar att om det inte finns något intresse för äldre material 

bör forskaren avse att begränsa artikelsökningen efter publiceringsår, eftersom 

vetenskapligt material är en färskvara. Att begränsa artikelsökningen efter 

publiceringsår bedömdes inte som tillämpligt då faktorer för kommunikation tillika 

litteraturstudiens syfte bedömdes vara tidlöst. 

Litteraturstudiens resultat baseras på sju vetenskapliga artiklar från Sverige, Norge 

och Storbritannien med kvalitativ studiedesign. Samtliga studier visar på liknande 

resultat. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 110) innebär flertalet studier, 

vars resultat pekar mot samma riktning att trovärdigheten vid sammanställningen 

ökar, även om studierna är utförda i olika länder med olika undersökningsgrupper 

och av skilda forskargupper. Samtliga artiklar som ingår i resultatet granskades enligt 

Olsson och Sörensen (2011, 285) bedömningsmall för kvalitativa studier, se (bilaga, 

2). Det är en stor teoretisk skillnad mellan den kunskap som genereras i kvantitativa 

respektive kvalitativa studier. Studier med kvantitativ och kvalitativ analys av data 

måste därför kvalitetsgranskas, tolkas och sammanvägas på olika tillvägagångssätt 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011, 62). Valet av mall för bedömning anses av 

författarna som lämpligt. En bedömningsmall för kvalitativa studier som var lätt att 

förstå valdes och kunde användas till samtliga artiklar som inkluderats till studiens 

analys. Frågetecken lyftes dock av författarna då samtliga artiklar erhöll den högsta 

kvalitetsgraden, varvid artiklarna granskades ytterligare en gång för att säkerställa att 

granskningen skett korrekt. Litteraturstudiens ämne är endast begränsat studerat 

och av den anledningen valdes endast delar av studiernas resultat ut för analys. 

Författarna till denna litteraturstudie är relativt oerfarna när det gäller tolkning och 

analys av vetenskapligt material och ser det som en svaghet. Olsson och Sörensen 

(2011, 107) menar att validitet inom kvalitativ forskningsmetod är en enighet mellan 

verklighet och de tolkningar som kan förekomma. Litteraturstudiens författare har 

strävat efter att uppnå god validitet genom att läsa och tolka inkluderade 

analysartiklar enskilt och oberoende av varandra. Detta för att kunna föra en 

diskussion och jämföra skillnader, likheter och reda ut eventuella 

meningsskiljaktigheter vid tolkning av artiklarnas innehåll. Författarna har även i 
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enlighet med Friberg (2012, 127) säkerställt att tolkning av artiklarnas resultat skett 

textnära och utan personlig tolkning under studiens analysprocess. Detta har skett 

genom att varje enskild artikels resultat fortlöpande jämförts med litteraturstudiens 

resultat. Studiens författare har tagit hänsyn till reabiliteten genom att kontinuerligt 

beakta den förförståelse som fanns vid litteraturstudiens början. Författarna till 

denna litteraturstudie anser att de trots oerfarenhet inom forskning uppnått hög 

tillförlitlighet och trovärdighet i analysen men anser samtidigt att en större 

erfarenhet skulle kunna generera ett starkare resultat. 

 

Aspekter som inte kunnat diskuteras är genus, samhälleliga aspekter, ålder samt 

klass. Författarna anser att dessa aspekter bör beaktas vid studier och kliniskt arbete 

med människor. Vid kommunikationen med patienter ska röntgensjuksköterskan 

vara lyhörd för bland annat genusskillnader för att förstå patientens behov. Määttä 

och Öresland (2009, 92-103) menar att forskningen skiljer mellan socialt och 

biologiskt kön. Kulturella och sociala fenomen påverkar även vår biologi. Genuskoll 

handlar bland annat om att förändra beteenden och agera utifrån kunskap, samt 

identifiera tecken på omedvetna och felaktiga uppfattningar om män och kvinnor. 

Kvinnliga och manliga patienter, har inte samma tillgång till vård. Män har ofta 

fördelar och kvinnor är mer missnöjda. Det kan fastställas att det behövs med arbete 

för att vården ska bli mer jämnställd, det behövs nya förhållningssätt och metoder för 

att lära sig att se obefogade skillnader mellan män och kvinnor. 

Forskningsetisk diskussion 

De studier som har använts till litteraturstudien var etiskt granskade, godkända av 

etiska kommittéer eller hade ett väl utvecklat etiskt resonemang. Personer som 

deltagit i studierna har blivit informerade om studiens tillvägagångssätt och fått 

skriva på ett samtycke för att få vara med i studien. Deltagare som skrivit på 

samtycket men sedan ångrat sig har exkluderats och räknats som bortfall i samtliga 

studier. Alla deltagare i studierna har varit anonyma. Ett neutralt tillvägagångssätt 

har använts vid författandet av litteraturstudien. Oenigheter hanterades genom en 

diskussion mellan författarna för att sedan rådfråga handledaren.  
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Betydelse för radiografi 

Radiografi är röntgensjuksköterkans huvudområde och är ett tvärvetenskapligt 

kunskapsområde som hämtar kunskap från bild- och funktionsmedicin, omvårdnad, 

medicin samt strålningsfysik. Röntgensjuksköterskan praktiserar samtliga fyra 

områden och relationen dem emellan (SFR 2012). Röntgensjuksköterskan behöver ha 

vetskap om forskningsmetoder och forskningsprocessen, för att kunna sammanfoga 

bästa tillgängliga evidens tillsammans med sin kliniska erfarenhet (Örnberg och 

Eklund 2008; SOSFS 2005:12). 

Kommunikation är en grundläggande social aktivitet vars mål är att människor ska 

förstå varandra. Kommunikationen påverkas av i vilket sammanhang den ingår och 

kommer också att tolkas i detta sammanhang. Kommunikation är nära 

sammankopplad med omvårdnad vilket betyder att den finns med i alla sköterskans 

möten. I dessa möten är det nödvändigt att patienten och sköterskan fångar 

varandras uppmärksamhet och etablerar ett gemensamt fokus för samspelet. Under 

de omvårdnadsinriktade samtalen bidrar både patient och sköterska till det som sker 

i samspelet. Bägge parter samordnar sina kommunikativa handlingar för att försöka 

åstadkomma en ömsesidig förståelse. 

Vid litteratursökningen visades det sig att det finns lite studier inom det valda 

området. Författarna till litteraturstudien anser att arbetet med en sammanställning 

och tolkning av befintlig litteratur kan vara av värde för kunskapsläget och 

kommande studier inom området. Författarna anser att röntgensjuksköterskor har 

en svår uppgift att hinna inge förtroende och trygghet till patienterna vid det ofta 

korta mötet. Att inge trygghet och ge en personcentrerad vård är viktigt vid 

röntgenunderökningar som ofta känns främmande för de vitt skilda patienter 

röntgensjuksköterskan möter varje dag. 

I röntgensjuksköterskans yrkesetiskakod anges att ”Röntgensjuksköterskan verkar 

för god omvårdnad i vårdmötet” (Örnberg och Eklund 2008) samt att 

”Röntgensjuksköterskan ansvarar för att ge information i samband med 

undersökningar och behandlingar och stödjer vårdtagaren inför fortsatta 
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vårdhändelser” Utifrån dessa citat anser författarna att det sammanställda resultatet 

i studien har betydelse för huvudområdet radiografi. 

Konklusion 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att god kommunikation uppstår när 

röntgensjuksköterskan har god självsäkerhet i sitt yrke och anpassar bemötandet 

efter den egna och patientens egenskaper, riktar sin uppmärksamhet mot patienten i 

undersökningen genom att informera, ställa frågor och lyssna på vad patienten säger. 

Dålig kommunikation uppstår när röntgensjuksköterskan visar bristande respekt för 

patienten genom att ignorera patienten och fokuserar på utförandet av 

undersökningen, när röntgensjuksköterskan försöker kommunicera med patienten 

men på grund av språksvårigheter blir kommunikationen bristande och vid tidsbrist. 

På grund av bristande forskning inom det aktuella ämnet anser författarna till 

litteraturstudien att det behövs vidare studier om röntgensjuksköterskans 

kommunikation. 
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11 röntgensjuk- 

sköterskor. 9 
kvinnor och 2 män 

med en median 

ålder på 40 år. 
Rekryteringen 

skedde genom 

cheferna på 
röntgenavdelningen 

på de tre största 

sjukhusen i 
Göteborg. 

 

 

Från analysen erhölls 4 

teman. Behov, lägen, 
kvalitet och förbättringar 

av tolkning. Behovet av 

tolk är starkt förknippat 
med typ av 

undersökning.  

Grad 1 

 
Etiskt resonemang 

finns i studien. 

Etiska riktlinjer har 
följts.  

  

Formellt 
godkännande för 

studien krävdes 

inte. 
 

 

 
 

 



 

 

Tabell 2. Översikt över artiklar som ingår i analysen samt kvalitetsbedömning.  Bilaga 3. 

 

Författare, 

år, 

tidskrift, 

land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalité, 

Etik 

Lundén, M. 

Lundgren, 
S.M. Lepp, M. 

 

2012 
 

Journal of 

Radiology 
Nursing. 

 

Sweden 

The nurse 

radiographers’ 
experience of 

meeting with 

patients during 
interventional 

radiology 

 

Studiens syfte var att 

beskriva 
röntgensjuksköterska

ns erfarenheter av att 

vårda patienter som 
genomgår 

undersökning med 

interventionell 
radiologi. 

Kvalitativ 

studiemetodik 
med individuella 

intervjuer som 

analyserades 
med en 

hermeneutisk 

metod. 
 

Totalt 14 röntgensjuk-

sköterskor. 13 kvinnor och 
1 man. Studiedeltagarnas 

åldrar varierade mellan 28 

och 63. 
 

Rekryteringen skedde från 

tre sjukhus i västra 
Sverige. 

 

Hur rekryteringen gick till 

framgår ej. 

Studiens resultat renderade i ett huvudtema 

från röntgensjuksköterskors beskrivningar och 
erfarenheter från möten med patienter. ”Känna 

in och bejaka patienten” Innebörden av 

huvudtemat baserades på fyra teman. ”skapa 
en förtroendefull atmosfär”, skapa en dialog”, 

”hantera oväntade händelser” samt ”hantera 

patientens smärta och ångest”. 

Grad 1 

 
Etiskt 

granskad 

och 
godkänd. 

Lundvall, L-L. 
Abrandt- 

Dahlgren, M. 

Wirell, S. 

 
2014 

 

Radiography. 
 

Sweden 

 
 

 

Professionals' 
experiences of 

imaging in the 

radiography 

process – A 
phenomenologic

al approach. 

Studiens syfte var att 
från 

röntgensjuksköterskan

s perspektiv undersöka 

de övergripande 
arbetsuppgifter och 

ansvar 

röntgensjuksköterskan 
har i sin profession. 

Kvalitativ 
studiemetodik där 

data genererades 

från intervjuer 

med 
röntgensjuksköter

skor samt 

observationer av 
deras arbete.  

 

Insamlad data 
analyserades med 

en tolkande 

fenomenologisk 
metod. 

8 röntgensjuk-sköterskor. 
Rekryteringen skedde 

genom kontakt med en chef 

på ett universitetssjukhus 

samt två av deltagarna. 
 

Studiedeltagarnas ålder 

och- eller kön framgår ej i 
studien. 

Röntgensjuksköterskans dagliga arbete kan i ett 
svenskt sammanhang ses som en 

problemlösande process som involveringar 

bedömningar och ansvar för att generera bilder 

för diagnos. 
 

Studiens resultat visar att 

undersökningsprocessen består av tre faser. 
”Planering och anpassning” för den enskilde 

patienten. ”Bildgenerering” som involverar 

ansvar och praktiska färdigheter för 
bildproduktion. Den tredje fasen ”utvärdering” 

inbegrips av kvalitén på de bilder som 

genererats och bedöms i förhållande till 
patienten och processen för avbildning.  

Grad 1 
 

Etiskt 

granskad 

och 
godkänd. 



 

 

Tabell 2. Översikt över artiklar som ingår i analysen samt kvalitetsbedömning.  Bilaga 3. 

 

Författare, 

år, 

tidskrift, 

land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalité, 

Etik 

Hellman, E. 

Lindgren, M. 

 
2014 

 

Journal of 
Radiology 

Nursing. 

 
Sweden 

 

Radiographers' 

perceptions of 

patients care needs 
during a computed 

tomography 

examination 

Studiens syfte var att 

beskriva 

röntgensjuksköterskans 
uppfattning om vilken 

vård patienter som 

genomgick 
Datortomografi (DT) 

behövde. 

Kvalitativ 

studiemetodik. 

 
Intervjuer 

analyserades med 

kvalitativ 
fenomenografisk 

metod. 

Totalt 12 

röntgensjuk- 

sköterskor. 8 
kvinnor och fyra 

män. 

Studiedeltagarna 
rekryterades från 

tre sjukhus i 

Sverige. 
 

Röntgensjuksköter

skornas ålder samt 
hur 

studiedeltagarna 

rekryterades, 

framgår ej. 
 

Tre beskrivande kategorier som 

understöds av sex subkategorier.  

 
Behov av deltagande understöds av: 

Information som leder till kunskap, 

kommunikation som en förutsättning. 
Behov av personalisering understöds av: 

fysiska behov, behov av tid. Behandling 

understöds av: Svara på psykologisk vård, 
behovet av personligt bemötande. 

 

Grad 1 

 

Etiskt 
granskad 

och 

godkänd. 

 


