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ABSTRAKT 
Patienter som befinner sig i sjukhusmiljö upplever ofta ångest och oro, vilket kan visa 

sig genom fysiologiska besvär liknande de vid stress. För att minska patienternas oro är 

det viktigt att vårdpersonalen kommunicerar på ett professionellt sätt. Långa väntetider 

är den största anledningen till missnöje inom vården. Syftet med denna studie är att 

undersöka patientens upplevelse på röntgenavdelningen och vad röntgenavdelningen 

kan göra för att patienten skall känna sig väl omhändertagen. Detta utfördes genom en 

litteraturöversikt i databaserna PubMed och Cinahl med ett antal utvalda sökord. Totalt 

valdes 11 artiklar ut till resultatet och fokuspunktera oro, kommunikation och väntan 

sorterades ut. Gemensamt för artiklarna var att kommunikation och information är 

nyckeln till en trivsam upplevelse på röntgenavdelningen. Inom detta område finns 

förbättringsutrymmen och ett glapp mellan medvetenhet och utförande har 

uppmärksammats.  
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1.  INTRODUKTION 
Det här examensarbetet beskriver patienters upplevelser på röntgenavdelningen. 

Intresset för ämnet väcktes genom författarnas erfarenheter under klinisk utbildning på 

röntgen och olika vårdavdelningar. I introduktionen tas fokuspunkterna oro, 

kommunikation samt väntan upp.  

 

1.1 Oro 

Benämningen stress myntades på 1940-talet av en österrikisk-kanadensisk fysiolog vid 

namn Hans Selye. Begreppet skapades genom hans tolkning av djurexperiment där han 

uppfann General Adaptation Syndrome (GAS). I kort kan stress förklaras som de 

anpassningar i kroppen som blir utlösta av psykiska eller fysiska belastningar. Svaret 

från kroppen blir en aktivering i centrala nervsystemet som ökar sin emittering av 

stresshormonen kortisol, adrenalin och noradrenalin (1). Konceptet stress har använts i 

århundraden, men det är först på senare år som ämnet blivit djupare beforskat. Stress är 

en oundviklig del av livet och den stora skillnaden är hur människor hanterar den. Oftast 

definieras stress som antingen stimulus eller respons. Med stimulus menas negativa 

händelser i personens omgivning såsom sjukdom, att bli av med arbetet eller vara med 

om naturkatastrofer. Respons används ofta inom biologi och medicin och refererar till 

stress som ett tillstånd, exempelvis att vara under stress (2).  

 

Hos patienter som står inför hot mot deras hälsa och välmående är en naturlig reaktion 

att få ångest. Detta kan bero på rädsla eller frustration, men är också ett vanligt svar på 

stressfulla situationer eller det okända. Ångest kan uppstå i olika nivåer och variera från 

mild till svår med olika symptom som rastlöshet, glömska, sömnsvårigheter och snabb 

andhämtning. Ångest är en känsla som kan överföras, det kan underlätta för 

sjukvårdspersonal att separera sina egna känslor från patientens reaktioner (3). 

 

I en sjukhusmiljö är det vanligt att människor kan uppleva oro och rädsla. Patienter med 

en redan underliggande sjukdom, kan drabbas av fysiologiska reaktioner som är 

förknippat med stress och det kan förlänga eller försvåra sjukdomsförloppet. Vrede och 

aggression är också vanliga känslomässiga stressreaktioner som kan upplevas av 
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patienter eller anhöriga på ett sjukhus, exempelvis vid en anhörigs bortgång. Patienter 

kan ha dålig kunskap om kroppens fysiologi samt vad som skall hända vid 

undersökningar och behandlingar. Att sedan tvingas inrätta sig efter strikta rutiner och 

fråntas sin bestämmanderätt kan göra många patienter arga och rädda. Därför är det 

viktigt för sjukvårdspersonal att ge tydlig information till patienten och förhindra att 

denne missuppfattar verkligheten (4). 

 

1.2 Kommunikation 

När vårdpersonal kommunicerar med patienter måste de, förutom den kommunikation 

som kan läras in också besitta vissa professionella egenskaper. För vissa individer 

kommer egenskaperna naturligt och andra måste kämpa aktivt för att upprätthålla dem. 

Att aktivt lyssna på patienten, visa empati och använda fysisk beröring är exempel på 

verktyg och förmågor som underlättar kommunikationen mellan patient och 

vårdpersonal (5). Det är dock viktigt att känna av patienten då olika kulturer kan 

påverka det personliga reviret. Sveriges Kommuner och Landsting beskriver hur det 

personliga reviret minskar i avstånd beroende på hur relationen mellan personerna som 

kommunicerar är. Vid kommunikation med sin partner eller en familjemedlem kan 

kommunikationen ske med mindre avstånd än vid kommunikation mellan två personer 

som inte känner varandra. Kommunikationen mellan patient och sjukvårdspersonal bör 

ske i den zon som benämns som den sociala zonen. Avståndet mellan personerna bör då 

vara 1–4 meter (6).  

 

Omvårdnadsstudier beskriver vikten av relationen mellan patient och personal. 

Patienters beroende av vårdpersonal beskrivs som ett fysiskt beroende, där patienters 

kropp definierar deras person. Omvårdnadsrelationen mellan sjuksköterska och patient 

kan ha en stor effekt för patientens välmående och känsla av beroende. En negativ 

vårdrelation kan bidra till att patienten utsätts för lidande, medan en positiv relation kan 

utveckla patienten som individ (7).  

 

Vid kommunikation med patienter är det viktigt att visa empati. Rekommendationer för 

sjukvårdspersonal är att de sätter sig in i patientens situation och tänker sig hur de själva 

skulle vilja bli bemötta (6). Patienterna i en studie blandade upprepade gånger ihop 
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begreppen medkänsla och omvårdnad. Åsikter om god, medkännande omvårdnad 

innebar att sjuksköterskan tog hand om patienten som en individ och att 

vårdupplevelsen var unik och personanpassad. Patienterna ansåg även att den stressiga 

arbetssituationen och bristen på tid från vårdpersonalen var jämställt med bristen på 

medkänsla (8). 

 

Att patienten förstår den givna informationen är en förutsättning. En patient som inte 

har tagit till sig informationen kan inte vara delaktig vid undersökningen. Sveriges 

Kommuner och Landsting har gett ut en handbok med tips och råd för bättre 

kommunikation mellan personal och patienter. Om möjligt skall vårdpersonalen sträva 

efter ögonkontakt och ostörd tid vid information till patient och närstående. Det är 

viktigt som kollega att tänka på att inte störa vid samtal med patienten. Alla 

störningsmoment under ett samtal ökar risken att information glöms bort. 

Kommunikationsprocesser sker hela tiden i vårdpersonalens kontakt med patienten. En 

kommunikationsprocess består av sändare, mottagare, budskap, media och återkoppling. 

Vårdpersonalen agerar både sändare och mottagare vid en sådan process. Agerandet av 

mottagare sker när patienten berättar om sitt tillstånd och hur denne upplever 

situationen. Sändare agerar vårdpersonalen när information till patienten ges om till 

exempel sjukdomstillstånd, behandlingar och undersökningar. En växling mellan att 

vara mottagare och sändare sker, vilket leder till en dialog. Att göra patienten delaktig i 

en dialog ger möjlighet till att ställa frågor och att patienten känner sig mer involverad. 

Det är då lättare att komma överens med patienten om vad som skall ske (6). 

 

Enligt Socialstyrelsen finns det människor i vissa grupper som är mer utsatta än övrig 

befolkning och riskerar att bli ojämlikt behandlade inom vården. Grupper som riskerar 

sådan behandling är bland annat äldre, funktionshindrade, utlandsfödda och HBTQ-

personer. Gällande HBTQ-personer är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal har 

god kompetens kring dessa frågor. Genom detta säkerställs förutsättningarna att alla 

som söker till sjukvården får rätt behandling och bemötande. Utlandsfödda riskerar att 

inte få tillgång till information från hälso- och sjukvård, då språkliga barriärer kan 

försvåra. De personer som har ett annat modersmål än svenska känner sig enligt 

socialstyrelsen mindre delaktiga och respekterade inom vården än andra patienter (9). 
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Då röntgenundersökningar är en del av vårdkedjan uppstår möten med utlandsfödda 

patienter som har ett annat språk och kultur. Patientlagen beskriver att informationen 

som ges till patienten skall anpassas efter bland annat ålder, språkliga- och individuella 

förutsättningar. Lagen säger även att patienter har rätt att avstå information om denne 

önskar. Patientens samtycke är dock ett krav innan hälso- och sjukvård genomförs (10). 

 

Att vara kulturellt kompetent är ett måste för vårdpersonal då de möter patienter med 

olika genus, kön, kulturell bakgrund och funktionshinder. Det innebär i stort att 

sjuksköterskan skall ha en kulturell medvetenhet om sin egen kultur och kunna 

identifiera eventuella fördomar som kan påverka patienten negativt. Det är dock viktigt 

att vara medveten om att en individ är mer komplex än sin kulturella bakgrund eller 

genus. För att kunna ge en god och individanpassad vård krävs att sjukvårdspersonalen 

letar under patientens yta och inte drar generella slutsatser (11). 

 

1.3 Väntan 

På röntgen utsätts patienterna för flera stadier av väntan. Dels väntar patienterna på en 

undersökningstid när en remiss har blivit skickad. Väl på plats på röntgenavdelningen 

väntar patienterna på sin tur för undersökningen och efter undersökningen väntar 

patienten på svaret. På tre sjukhus i Sverige varierar väntetiderna för en 

datortomografiundersökning (DT) mellan 11 dagar till åtta veckor, 

skelettröntgenundersökning fem dagar till fyra veckor och magnetkameraundersökning 

18 dagar till 12 veckor och längre (12–14).  

 

De vanligaste orsakerna till klagomål inom sjukvården är långa väntetider (15). 

Patienter i Sverige upplever vården som mindre tillgänglig än patienter i andra, 

jämförbara länder (16). I ett försök att förbättra väntetiderna inom sjukvården 

lagstadgades 2010 vårdgarantin (15). Vårdgarantin är en del av Patientlagen och består 

av fyra delar (10). Lagen innebär att den enskilde patienten ska kunna komma i kontakt 

med primärvården samma dag som patienten söker vård. Om patienten anses behöva 

läkarvård, ska denne få besök hos läkare inom högst sju dagar. Besök inom planerad 

specialiserad vård både med och utan remiss, skall ske inom 90 dagar. Lagen uttrycker 

också att om patienten fått beslut om behandling skall denna påbörjas inom senast 90 
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dagar. Vårdgarantin gäller dock inte medicinsk service, såsom röntgen- eller 

laboratorieundersökningar (17). År 2015 rapporterades det att vårdgarantin följts för 

omkring 90% av patienterna inom alla områden (15).  

 

De flesta patienter som besöker röntgenavdelningen vistas i det allmänna väntrummet 

innan sin undersökning. Riktlinjer för väntrummet inom olika landsting i Sverige har 

gemensamt att de vill ge patienten ett positivt första intryck. Det beskrivs också att 

patienten skall få en känsla av trygghet och känna sig välinformerad (18–22). Det finns 

ett samband mellan den spenderade tiden i väntrummet och hur nöjda patienterna är 

med vården. Patienter som spenderar längre tid i väntrummet har en mer negativ 

uppfattning om vården än patienter som spenderar kort tid i väntrummet (23). Vid en 

onkologisk mottagning ansåg också patienterna att väntrummet hade en stor effekt på 

deras välmående. Patienterna uttryckte en önskan om att kunna lämna väntrummet och 

det diskuterades för användandet av sökare som patienten skulle kunna bära med sig 

(24).  

 

Att ta in naturmaterial har visat sig ha en lugnande effekt på patienter som vistas i 

väntrummet. Denna metod har visat sig effektiv både för levande material så som 

blommor och växter men även konst med avbildning av naturen eller naturfilmer. 

Genom att visa naturbilder på TV apparaterna kunde ljudnivån sänkas och patienterna 

kände sig mindre uttittade av andra patienter i väntrummet (25–27). Tiden i väntrummet 

kan även användas till utbildning. Studier har visat att patienter som utbildas i 

väntrummet är mer nöjda med sitt besök på vårdavdelningen än patienter som inte får 

någon utbildning. Utbildningen kan ske genom instruktionsvideos på den allmänna TV 

apparaten (28–29) Utbildning i väntrummet kan även ges genom surfplattor. I en studie 

har surfplattor fyllda med information inom den aktuella avdelningen placerats ut på 

borden med positiv respons från patienterna (30). 

1.4 Problemformulering 

På en röntgenavdelning är mötet mellan patienten och personalen kort. I Hälso- och 

sjukvårdslagen står det att vården skall ges med respekt för människors lika värde. Det 

står även att vården skall tillgodose patientens trygghet under behandlingen. Vården 

skall bygga på patientens självbestämmande och integritet (31). Genom en 
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litteraturöversikt har författarna upptäckt att forskning inom patientupplevelser på 

vårdavdelning finns att tillgå, dock är underlaget mer begränsat inom röntgen. 

Författarna vill därför undersöka vilka åtgärder en röntgenklinik kan utföra för att 

patientupplevelsen ska bli positiv.  

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka patientens upplevelse på röntgenavdelningen 

och vad röntgenavdelningen kan göra för att patienten skall känna sig väl 

omhändertagen.  
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2. METOD 
Denna uppsats har utformats som en litteraturstudie för att sammanställa forskning 

kring patienters helhetsupplevelse på röntgenavdelningen. Då omvårdnadsforskningen 

de senaste åren har ökat kraftigt, finns ett behov av att sammanställa forskningsresultat. 

Den nya kunskapen som uppnås av detta kommer att kunna användas i praktiken (32). I 

metoden kommer det att presenteras vilka databaser som sökningarna har utförts i, vilka 

sökord som har använts och hur urvalet har gått till.  

 

2.1 Databaser 

Litteratursökningen utfördes i de medicinska databaserna PubMed och Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Litterature (Cinahl). I PubMed finns material från 

hela det biomedicinska området och det finns tillgängliga referenser från år 1966 och 

framåt (33). År 2017 innefattade PubMed fler än 26 miljoner citeringar (34). I Cinahls 

databas finns mer än 3000 tidskrifter med referenser inom omvårdnad, sjukgymnastik 

och arbetsterapi. Materialet sträcker sig från 1981 och framåt (33,35). 

 

2.2 Sökord 

Relevanta sökord omfattande patientupplevelser på röntgen diskuterades av författarna 

inför litteratursökningen. Sökorden patient experience, radiology department, 

radiology, patient care, patient satisfaction, radiographer och radiology nurse valdes 

ut. I både Cinahl och PubMed kombinerades sökorden med den booleska termen AND 

mellan orden. I PubMed användes frassökning för att hålla samman begreppen till 

exempel citationstecken  kring  ”radiology  department”. Avgränsningar som användes i 

databasen Cinahl var ”English  language”,  ”peer  rewieved”  och  vid  en  av  sökningarna 

användes ”adult”. Peer rewieved användes för att säkerställa kvalitén på artiklarna. I 

PubMed kunde inte peer rewieved användas som avgränsning, dock är de flesta artiklar 

i PubMed vetenskapligt granskade (36). Avgränsningen  ”english  language” användes 

även i PubMed. Totalt utfördes sex sökningar i de två databaserna, se bilaga 1–2. 

 

2.3 Urval 

Tre urval genomfördes. Vid urval ett lästes samtliga titlar och kriterierna för att en 

artikel skulle gå vidare i urvalet, var att den skulle relatera till röntgen och omvårdnad. 
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Vid urval två lästes abstrakten från de tidigare valda artiklarna. De som innefattade 

röntgenavdelningen och åsikter från patienter eller personal valdes sedan ut till urval tre. 

Artiklar som huvudsakligen handlade om barn, nuklearmedicin och mammografi valdes 

bort. Vid urval tre lästes artiklarna i sin helhet och artiklar med relevans för uppsatsens 

syfte valdes ut, se bilaga 1–2.  

 

2.4 Kvalitetsgranskning 

Kvaliteten i artiklarna bedömdes som låg, medel eller hög beroende på syfte, 

konklusion och representativt underlag för studien. Kvalitetsgranskningen utfördes med 

Forsberg et al. som grund (32), se bilaga 3. Granskningen utfördes i samband med 

fulltextläsningen vid urval tre. Artiklar som bedömdes ha låg kvalitet exkluderades, 

totalt en artikel.  

 

2.5 Dataanalys 

Båda författarna läste igenom samtliga artiklar ett flertal gånger och markerade likheter 

och olikheter i studierna. En gemensam genomgång av alla studier genomfördes och 

centrala begrepp identifierades. Dessa centrala begrepp resulterade i fokuspunkterna 

oro, kommunikation och väntan som bygger upp resultatet. Eventuella citat bibehölls på 

originalspråket för att inte tappa sin innebörd. Studierna har tolkats så att resultatet inte 

skall förvanskas. 
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3. RESULTAT 
Den här uppsatsen undersöker hur besöket på röntgenavdelningen kan upplevas av 

patienten, samt vad röntgenavdelningen kan göra för att patienten skall känna sig väl 

omhändertagen. Resultatet kommer att belysa olika aspekter som var återkommande i 

de utvalda artiklarna för att patienterna skulle känna sig väl omhändertagna. I resultatet 

kommer 11 artiklar ur patient- och röntgensjuksköterskeperspektiv att presenteras. 

Fokuspunkterna oro, kommunikation och väntan kommer tas upp. Artiklarna finns 

sammanfattade i bilaga 3.  

 

3.1 Oro 

I en svensk studie där röntgensjuksköterskor intervjuades beskrivs det att nervositet och 

oro hos patienterna är vanligt förekommande. Anledningen till oro kan till exempel vara 

patientens sjukdom, tidigare erfarenheter eller att patienten känner sig för bristfälligt 

informerad. Det är röntgensjuksköterskans uppgift att känna av patienternas oro och 

anledningen till denna. I studien beskrivs vikten av att patienten litar på 

röntgensjuksköterskan för att kunna genomgå undersökningen. Röntgensjuksköterskan 

måste därför anpassa sitt förhållningssätt beroende på den enskilda patientens behov. En 

metod som beskrivs i artikeln för att få patienterna lugnare är att de får prova 

utrustningen innan bilderna tas. För att röntgensjuksköterskan skall kunna anpassa sin 

information till den specifika patienten är det viktigt att nödvändig historik läses in 

innan patienten kommer (37). 

 

I en studie som analyserat omvårdnadsdiagnoser hos patienter som genomgått 

interventionsradiologi,  finns  ”oro”  med  som  en  egen diagnos. Detta tillstånd var 

speciellt förknippat med patienter som inför sin interventionsundersökning uttryckt 

ångest, rastlöshet eller hade fysisk påverkan såsom darr på rösten, urinträngningar eller 

skälvningar. Vissa patienter uppvisade också fysiska symptom på oro såsom högre 

andningsfrekvens, snabbare hjärtrytm och illamående. Ett antal patienter upplevde 

också ”rädsla” med liknande fysiska symptom. Patienten kunde då utöver symptomen, 

identifiera känslan av rädsla och anledningen till det (38). I en Sydafrikansk studie om 

sjuksköterskans roll på röntgenavdelningen beskrivs en del av rollen som att stilla 

patienternas oro och rädsla inför det okända (39). Även den enklaste av 
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röntgenundersökningar kan orsaka oro om inte patienten förstår språket. Patienten kan 

oroa sig för den joniserande strålningen och det kan kräva en professionell tolk för att 

nå fram med informationen till patienten. Författaren beskriver också att om en anhörig 

används som tolk kan de överföra sin eventuella oro till patienten och orsaka onödig 

nervositet och ångest (40). 

 

Murphy et al. har undersökt hur patienter upplever undersökningar med 

högteknologiskutrustning. Av 26 patienter som deltog i intervjuer efter att de genomgått 

en DT- eller MR-undersökning var det tre patienter som inte slutförde hela 

undersökningen. Den huvudsakliga anledningen till att de inte klarade av 

undersökningen var rädsla för apparaten. Det patienterna beskriver som mest 

obehagligt, framförallt vid MR-undersökningar men även vid DT-undersökningar, var 

det trånga utrymmet. Patienter som trots den klaustrofobiska känslan ändå genomförde 

sin undersökning beskriver vikten av röntgensjuksköterskans bemötande innan och 

under undersökningen (41). I en fransk studie visar resultatet att 17% av patienterna 

kände en oro inför själva undersökningen med DT eller MR. Däremot kände 68% av 

patienterna oro för undersökningen med bland annat anledning av injektioner, 

röntgenstrålar och känsla av instängdhet. Den största anledningen till patienternas oro 

berodde på rädsla för resultatet. En stor del av patienterna angav att de ville träffa 

radiologen efter undersökningen. Detta var i de flesta fall för att få en indikation på 

resultatet (42).  

 

3.2 Kommunikation 

”Bristfällig  kunskap”  benämns  som  en  omvårdnadsdiagnos  i  en  brasiliansk enkätstudie 

vid interventionsradiologi. Patienter som får diagnosen uppfattas ha bristfällig kognitiv 

information om ett visst ämne. Diagnosen ”bristfällig  kunskap” konstaterades hos sju av 

30 patienter. Dessa patienter upplevde ångest eller rädsla inför sin undersökning. 

Patienterna hade fått information om undersökningen när deras intervention bokades 

och sedan ytterligare av sjukvårdspersonal på undersökningens dag. Författarna till 

studien menar att skillnaden i kunskap om interventionen kan bero på patienternas olika 

utbildningsnivåer och personalens förmåga att ge tillräckliga instruktioner. Studien 

nämner också att det är vanligt i Brasilien att patienter inte förstår hälso- och 
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sjukvårdsinformation och medicinskt språk. En annan anledning var att de har bristande 

kunskaper i läs- och skrivförståelse men inte framför det till personalen (38). I en 

sydafrikansk studie ingår det i sjuksköterskans dagliga arbete att tydliggöra 

informationen till patienten gällande procedurerna för radiologisk bildtagning (39).  

 

I en enkätstudie från Nigeria beskrivs det att patienterna överlag var nöjda med 

röntgensjuksköterskorna och informationen de fick. Av de patienter som deltog ansåg 

84,7% att röntgensjuksköterskorna visade gott professionellt och etiskt uppförande i sitt 

yrke. Frågorna i enkäten graderades från 1 till 5, där 1 stod för mycket missnöjd och 5 

för mycket nöjd. Patienterna fick gradera vad de ansåg om informationen de fått 

angående vad de skulle förvänta sig under undersökningen. Patienterna ställde sig 

neutrala till frågan och var varken nöjda eller missnöjda. Några av frågorna var hur 

röntgensjuksköterskorna uppmärksammade patienternas behov, hur frågor besvarades 

och hur helhetsuppfattningen av omvårdnaden upplevdes. Patienterna svarade med 

medelvärdena 4.08, 3.70 och 4.07 för respektive fråga. Enligt graderingsskalan översätts 

resultatet till nöjd (43).  

 

En svensk studie som undersöker patienters upplevelser under en MR-undersökning tar 

också upp frågan om hur de upplever personalens bemötande. Studien visar att 73,7% 

av patienterna ansåg att informationen de fått av personalen var mycket bra eller bra. 

Vid frågan om personalens nivå av expertis svarade 88,8% att denna var mycket bra. 

Liknande resultat framgick vid frågan om personalens attityd till omvårdnad där 90,6% 

svarade mycket god. Resultaten visade att 41,2% av patienterna var missnöjda med 

röntgensjuksköterskornas kommunikationsförmåga. Patienterna ansåg att 

röntgensjuksköterskans kommunikation under MR-undersökningen var viktig och 

nödvändig för att skapa trygghet hos patienten. Patienter mellan 18 och 58 år tyckte 

generellt att röntgensjuksköterskornas kommunikationsnivå var sämre än vad patienter 

mellan 45–81 år ansåg (44). I en fältstudie med intervjuer av Brask et al. ansåg 

röntgenpersonal också att förmedlandet av information till patienten är en del av 

omvårdnaden. En röntgensjuksköterska uttrycker “I  tell  the  patients  what  is  going  to  

happen and sometimes why it is happening. There are some patients who need to know 

why”  (45, s.27). 
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Murphy et al. har i sin studie intervjuat patienter efter de genomgått en DT- eller MR-

undersökning. Patienterna beskrev att de överlag var mycket nöjda med 

röntgensjuksköterskorna och deras bemötande. Det visade sig dock i flera av 

intervjuerna att många av patienterna inte förstod vilken yrkesroll 

röntgensjuksköterskan hade (41). Detta problem togs även upp i en fransk studie där fler 

än hälften av patienterna uppgav att de i de flesta fall inte blev informerade om 

personalens identitet när de träffades. Patienterna uppgav även att de skulle vilja veta 

vilken yrkesroll personalen hade (42).  

 

Patienterna i en studie från Wales ansåg att de inför de flesta undersökningarna blev 

tillräckligt fysiskt förberedda innan de kom till röntgen. De flesta patienter fick 

broschyrer hemskickade, däremot fick några av patienterna ingen information alls innan 

de kom till röntgenavdelningen (41). En svensk studie beskriver också hur 

röntgensjuksköterskorna upplever att patienterna ofta kommer till undersökningen utan 

att ha fått någon information alls (37). I en studie skriven av Ollivier et al. skulle 71% 

av patienterna vilja ha broschyrer med information innan undersökningen (42).  

 

Intervjuerna i studien från Wales visade en önskan om att personalen skulle sitta ned 

med patienten innan undersökningen. Patienterna efterfrågade detta för att få gå igenom 

proceduren eller få en rundvandring i undersökningsrummet. Flera patienter uppgav att 

de fick lite eller ingen information innan undersökningen. Detta var något alla patienter 

upplevde olika, vissa hade inga problem med att genomgå undersökningen ändå, medan 

andra upplevde undersökningen som obekväm på grund av brist på information. 

Patienternas olika uppfattningar visar vikten av att röntgensjuksköterskan känner av 

patientens individuella behov (41). Brask et al. beskriver också vikten av att alla 

patienter är olika och att kommunikationen måste vara individbaserad beroende på 

patientens behov. Vissa patienter är inte intresserade av att prata under sin undersökning 

och miljön i undersökningsrummet kan skilja sig mellan total tystnad eller prat och 

skratt (45).  

 

Hellman et al. förklarar också vikten av att anpassa informationen beroende på 

patientens behov. Det beskrivs exempelvis att kommunikationen behöver ske på olika 
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sätt om patienten är äldre, har hörselnedsättning eller talar ett annat språk (37). I en 

studie av Fatahi et al. beskrivs också problematiken när patienten och vårdpersonalen 

inte talar samma språk, samt vikten av att ha en professionell tolk närvarande. En 

närstående kan ha svårt att bibehålla neutralitet och det gäller speciellt när barn tolkar åt 

vuxna. Sjukhusmiljön kan upplevas som stressfull för anhöriga och detta kan påverka 

informationen som ges. Anhöriga kan även överföra sin oro till patienten. Studien 

föreslår att vissa enklare slätröntgenundersökningar kan utföras utan professionell tolk. 

Vid mer komplicerade undersökningar där kontrastmedel används finns ett ökat behov 

av tolk. Detta för att kunna förklara normala biverkningar av kontrastmedlet, samt 

eventuella allvarliga biverkningar såsom anafylaktisk chock (40). Problematiken vid 

användandet av tolk beskrivs även i Hellman et al.s studie. Röntgensjuksköterskorna 

känner sig tveksamma till att tolken översätter korrekt (37).  

 

Den kulturella aspekten hos patienten kan ställa till bekymmer i den dagliga 

verksamheten på röntgen visar en studie av Fatahi et al. Könsroller och hur stor del av 

kroppen som blottas kan bli till hinder för röntgenpersonalen när undersökningen skall 

genomföras. Studien visar också att röntgensjuksköterskor saknar utbildning i 

intrakulturell kommunikation. Personalen som medverkat uttrycker nödvändigheten av 

att utbildas om andra kulturer för att kunna förstå patienter med annan kulturell 

bakgrund bättre (40).  

 

3.3 Väntan  

I en svensk studie av Blomberg et al. har patienters åsikt om kvalitetsvård identifierats. 

Resultaten från studien visar att patienterna får en sämre uppfattning av vården vid 

långa väntetider och telefonkontakt med röntgenavdelningen. Författarna anser att 

patienternas upplevelse av god vård är baserad på deras erfarenheter gällande kvalitén 

på undersökningen och väntetiden. De patienter som ansåg att de inte fick sin kallelse i 

god tid hade också en sämre uppfattning av vårdupplevelsen. Patienter som fått vänta 

länge innan de fått sin kallelse upplevde väntetiden innan undersökningen som mindre 

acceptabel (46). Väntetiderna från remiss till utförd MR-undersökning varierade i en 

artikel skriven av Tavakol Olofsson et al. från mindre än en vecka upp till tre månader 

och mer. Patienterna tillfrågades om vilken väntetid de tyckte var acceptabel och 64,4% 
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svarade att en till fyra veckor var en rimlig tid att vänta för en MR-undersökning. 

Andelen patienter som tyckte att väntetiden borde vara mindre än en vecka var 23,1%. 

Den accepterade väntetiden varierade beroende på patienternas ålder. Patienter mellan 

48–81 år accepterade längre väntetider än patienter mellan 18–38 år (44).  

 

Kortare väntetid i väntrummet innan undersökningen ansågs av 40% av patienterna ge 

en positiv inställning till att komma tillbaka för ytterligare undersökningar (44). I en 

nigeriansk studie ställde sig patienterna neutrala till väntetiderna innan undersökningen. 

Detta skulle enligt författarna kunna bero på personalbrist som ger onödigt långa 

väntetider (43). En svensk studie visade att om patienterna fick information om 

anledningen till väntetiden hade de lättare att acceptera väntan (46). Även i Brask et al.s 

artikel om patientomvårdnad på röntgenavdelningen var resultaten liknande. 

Röntgenpersonalen försökte informera patienterna när förseningar uppstod och 

upplevde att patienterna accepterade detta när de fick information (45). 

 

Patienterna i en studie skriven av Ollivier et al. har svarat på enkäter och 43% angav att 

de väntade mellan 15 till 60 minuter innan sin undersökning. Vissa patienter behövde 

inte vänta alls, medan 15% fick vänta över en timme för sin undersökning. Trots dessa 

väntetider ansåg 93% av patienterna att väntetiden var acceptabel. Däremot ansågs 

väntetiden till just CT- och MR-undersökningar vara lång (42). Hellman et al. beskriver 

hur viktigt det är att patienterna i väntrummet blir informerade om personalen ligger 

efter i patientschemat (37). 

 

I en studie skriven av Ollivier et al. där patienterna fick fylla i en enkät efter sitt besök 

på röntgenavdelningen, visade resultatet att 91% av patienterna är nöjda med komforten 

i väntrummen. Enkäten fylldes i av patienter på en röntgenklinik speciellt för 

cancerpatienter med olika modaliteter som mammografi, konventionell röntgen, MR 

och CT. Resultatet visade att fler patienter var missnöjda med väntrummet vid MR- och 

CT-undersökningar än övriga modaliteter. Detta skulle enligt författarna till studien 

kunna ha ett samband med att väntetiderna till dessa undersökningar är längre än till 

andra undersökningar. Patienter som väntar på en diagnos är oroliga för resultatet och 
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patienter som går på cancerbehandling är ofta trötta. Dessa faktorer gör att längre 

väntetid kan bidra till mindre bekvämlighet i väntrummet (42). 

 

Gällande bekvämlighet i gemensamma utrymmen beskriver Rawson et al. en modell för 

patientomvårdnad där patienterna ska ses som partners och medarbetare. Modellen 

kallas Patient- and Family-centered Care (PFCC). Artikeln är en uppföljning på en 

tidigare artikel där modellen användes vid en pediatrisk avdelning. Modellen 

utvärderades med hjälp av case-studier vid röntgenavdelningens renovering för att 

sedan implementerats ytterligare vid ombyggnation av en klinisk allmän röntgenklinik. 

Till hjälp utsågs en kommitté som bestod av icke sjukvårdspersonal för att ge ett 

patientperspektiv. För att ge patienterna en behaglig miljö byggdes 

omklädningsrummen om så att patienterna inte behöver möta varandra. Väntrummet 

byggdes om till att efterlikna ett café med olika funktionella områden. Vissa patienter 

kan då välja att titta på tv eller läsa och andra kan sitta vid bord och använda 

elektroniska apparater. Konsten i väntrummet valdes ut från lokala konstnärer och 

föreställde olika regionala vyer. Konsten är utvald av patienter med motiveringen att det 

kan framkalla diskussioner om vyerna som kan vara början till konversationer i 

väntrummet. Författarnas slutsats är att olika patienter har olika förväntningar på 

utrymmen och att lokala erfarenheter kan bilda en trivsam omgivning (47). Även i en 

artikel av Blomberg et al. har patienter uppgett att det är viktigt med miljön i 

väntrummet, såsom tillgång till telefon och tidningar (46).  

 

I De Souza Viegas et al.s enkätstudie om omvårdnadsdiagnoser vid intervention tas 

ångest och oro upp som ett stort problem hos dessa patienter. Väntrummet delades av 

pre- och postoperativa patienter. Studien visade att patienter upplevde mer ångest när 

anhöriga lämnade det gemensamma väntrummet. Orsaken till ångesten hos de 

preoperativa patienterna ansågs bero på det gemensamma väntrummet. Vissa 

postoperativa patienter var sederade eller klagade på smärta och på att vara separerade 

från anhöriga. Detta skulle kunna orsaka att de preoperativa patienterna blev stressade 

och oroliga (38). Vid en angiografiavdelning fick en arkitekt genomgå en simulerad 

interventionsundersökning. Genom detta kunde arkitekten få ett patientperspektiv på 

upplevelsen och utvärdera designen på den planerade renoveringen på avdelningen. En 
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uppenbarelse var vikten av att få en uppvärmd filt i det kalla undersökningsrummet. Ett 

problem upptäcktes dock när det visade sig att röntgensjuksköterskan inte kunde lämna 

patienten ensam i rummet för att gå och hämta en filt från värmeskåpet, som var 

belägen i ett annat rum. Vid renoveringen av interventionsavdelningen placerades 

värmeskåpet i själva undersökningssalen (47).  
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4. DISKUSSION 

4.1 Metoddiskussion 

I det här examensarbetet sammanställdes forskning inom radiografiområdet för att 

utvärdera vad som kan förbättras på röntgenavdelningen ur ett patientperspektiv. En 

litteraturstudie med bred angreppsvinkel valdes för att undersöka hur helheten på 

röntgenbesöket kan anpassas för att tillgodose patienternas behov. Författarna anser att 

om en enkätstudie hade utförts hade den breda, internationella aspekten kunnat gå 

förlorad. Då forskning redan fanns att tillgå kring patienters upplevelser valdes att 

sammanställa befintlig forskning för att sedan diskutera fram vilka förutsättningar 

patienter anser viktiga på en röntgenavdelning. 

 

Sökningarna utfördes i databaserna Cinahl och PubMed. Under litteraturöversikten 

uppmärksammades att Cinahl hade ett större utbud vad gällde kvalitativ forskning och 

patienters perspektiv än PubMed. Dock användes PubMed då relevant material fanns att 

tillgå. Sökningarna hade kunnat utföras i fler databaser och eventuellt gett ett större och 

mer tillförlitligt resultat.  

 

En lista med potentiella sökord utformades av författarna genom en öppen diskussion 

utifrån den periradiografiska processen kring områdena röntgen, patientbemötande och 

patientupplevelser. Synonymer till de potentiella sökorden fördes in i listan för att 

säkerställa ett omfattande träffresultat. Sökorden valdes sedan ut genom att olika ord 

och kombinationer testades fram i en översiktssökning i Cinahl och PubMed. Ordet 

Radiogaphy användes vid översiktssökningen, men träffarna fokuserades inte på 

röntgenavdelningen och sökordet exkluderades. Hade fler sökord och kombinationer 

använts hade det eventuellt bidragit till ett bredare resultat. Författarna 

uppmärksammade däremot att flera artiklar var de samma som vid tidigare sökningar 

och valde därför att avsluta sökningen. Vid alla sökningar utom en användes samma 

sökkombinationer både för Cinahl och PubMed. Fyra sökningar utfördes i Cinahl men 

endast tre sökningar i PubMed då en av sökningarna inte gav några träffar. Vid 

sökningen i PubMed uppmärksammades det ett stort antal artiklar som inte innehöll de 

utvalda kriterierna. Med anledning av detta valdes frassökning som metod i denna 

databas.  
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Urvalen utfördes i tre steg där titlarna, abstrakten och hela texten lästes. Författarna ville 

få en inblick i vilka fokusområden som var viktiga för patienten på röntgenavdelningen. 

Ett brett angreppssätt valdes därför i första urvalet. Kravet för att en titel skulle gå 

vidare till nästa urval var att de skulle involvera röntgen och omvårdnad. Vid urval två 

var kriterierna att artikeln skulle innefatta röntgenavdelningen samt åsikter från personal 

eller patienter. För att få ett jämförbart resultat rensades artiklar bort med 

huvudinnehållet barn, nuklearmedicin och mammografi. Författarna anser att resultaten 

från de olika avdelningarna inte skulle vara jämförbara med varandra, då de innefattar 

patienter med andra krav och behov på sitt besök.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med det här examensarbetet var att undersöka patienters upplevelser på 

röntgenavdelningen och vad som kunde förbättras för att patienterna skulle få en bra 

erfarenhet. Totalt presenterades 11 artiklar som företrädesvis hade detta som 

huvudsyfte. Artiklarna sträckte sig från 2001 till 2016 och var skrivna i olika 

geografiska områden. Fem artiklar var skrivna i Skandinavien och fyra artiklar var 

skrivna i länder utanför Europa. Den breda geografiska spridningen skulle kunna haft en 

inverkan på resultatet, då kulturer och infrastruktur kan skilja sig mellan länderna. 

Resultatet visade dock att patienternas behov var liknande i alla länder och författarna 

ansåg då att den geografiska spridningen inte påverkade resultatet nämnvärt. Artiklarna 

i resultatet tog upp både patient- och personalperspektiv gällande omhändertagandet på 

röntgenavdelningen (37–47). Ingen tydlig skillnad hittades mellan de två perspektiven, 

vilket tyder på att personalen på röntgenavdelningarna är medvetna om de styrkor och 

svagheter som finns.  

 

Oro är en fokuspunkt som tas upp i sex av artiklarna. Resultatet visar att patienterna 

känner sig oroliga bland annat för svaret på undersökningen och att de inte anser sig ha 

fått tillräcklig information. En studie visade också att patienterna önskade få träffa 

radiologen efter undersökningen för att få en indikation om resultatet direkt (37–42). Då 

det är remitterande läkare som ger svar på undersökningen, kan inte 

röntgensjuksköterskan stilla patientens oro inom detta område. I en studie av Andersson 

et al. beskrevs också vikten av information till patienterna innan undersökningen. För 
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lite information kunde resultera i att patienten inte kunde medverka i undersökningen då 

denna inte vet vad som kommer att hända (48). Resultatet belyser vikten av att 

röntgensjuksköterskan känner av den enskilde patientens behov för att stilla dennes oro 

(37, 39, 41). Röntgensjuksköterskans förmåga att se till den enskilde individen beskrivs 

även i en kompetensbeskrivning från svensk förening för röntgensjuksköterskor. Där 

uttrycks att röntgensjuksköterskan skall tillgodose den enskilde patientens 

välbefinnande och omvårdnadsbehov (49).  

 

Artiklarna i resultatet har olika meningar om informationen före undersökningarna. I tre 

av artiklarna beskrivs det att patienterna är nöjda med den information de fick före 

undersökningen (41, 43–44). En återkommande åsikt från patienter är att informationen 

före undersökningar är bristfällig (37–38, 41, 44) och det tyder på att 

röntgensjuksköterskor behöver bli bättre på att informera sina patienter. Resultatet tyder 

också på att röntgensjuksköterskor är medvetna om vikten av att informera patienterna. 

De anser även att det är deras ansvar att patienten har förstått informationen (37,39,45). 

Detta stämmer väl in på den yrkesetiska koden för röntgensjuksköterskor. Den förklarar 

röntgensjuksköterskans ansvar att ge information till patienten i samband med 

undersökningar och behandlingar (49). Författarna till examensarbetet anser att 

resultaten pekar på att det finns utrymme för förbättring i praktiken, även om 

röntgensjuksköterskor är medvetna om sitt ansvar.  

 

En tänkbar anledning till missnöje kan vara polikliniska patienters väntan mellan 

remittering och tid för undersökning. 23,1% av patienterna i studien skriven av Tavakol 

Olofsson et al. ansåg att det är rimligt att få en tid för MR-undersökning inom en vecka 

(44), men statistik från olika sjukhus i Sverige talar för att väntetiderna är mycket längre 

(50). Detta tyder på att patienter inte är tillräckligt informerade om väntetiderna vilket 

kan leda till onödig frustration för patienterna. Är patienter missnöjda med väntetiderna 

från remiss till undersökning, finns risken att de är negativt inställda redan vid ankomst 

till röntgenavdelningen. I tre av artiklarna från resultatet benämns problemet med att 

patienterna fick vänta länge i väntrummet. Två artiklar utgick från patientens perspektiv 

och en från röntgensjuksköterskans perspektiv. Alla artiklar var eniga om att patienterna 

kunde acceptera tiden i väntrummet på ett bättre sätt om de blev informerade om 
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anledningen till att de fått vänta (37, 45–46). Då den vanligaste orsaken till missnöje 

inom vården är långa väntetider (15) kan en tänkbar lösning vara att systematiskt 

informera patienterna vid eventuella förseningar. Författarna till examensarbetet anser 

inte att detta skulle vara för resurskrävande om det sker i samband med inhämtning av 

ny patient. Patienter anser också att miljön i väntrummet är viktig vid deras besök på 

röntgenavdelningen (46–47). Ett väntrum med utrustat med utbildningsfilmer, tidningar 

eller andra distraktioner skulle kunna få patienternas väntan att upplevas som mer 

positiv.  

 

Enligt Fatahi et al. kan den kulturella skillnaden ställa till bekymmer, när patienten och 

röntgenpersonalen inte talar samma språk. Medverkande röntgensjuksköterskor 

uttrycker också en brist i utbildning i intrakulturell kommunikation och önskemål om 

detta (40). Detta resultat stöds av en brittisk studie som också beskriver vikten av att 

personalen får utbildning i kommunikation över kulturella barriärer (51). Författarna till 

examensarbetet anser att utbildning kan vara ett första steg för att bli effektiv i 

intrakulturell kommunikation. Dock anses praktisk erfarenhet av intrakulturella möten 

vara en nödvändighet för att kunna tillämpa detta i praktiken.  

 

Användandet av tolk tas upp i två av studierna. Fatahi et al. tar upp vikten av att 

använda professionell tolk istället för att använda närstående som tolkar. Hellman et al. 

däremot beskriver hur röntgensjuksköterskorna känner sig tveksamma över att 

översättningen från tolken blir korrekt (37,40). En finsk studie tar också upp detta 

problem då de beskriver att tolkarna inte har någon professionell tolkutbildning och 

röntgensjuksköterskorna känner sig därför tveksamma till att ta in en tolk när de inte vet 

vilken kunskap denne besitter. Studien belyser även patienternas misstro till tolk vilket 

gör att de hellre ser att en familjemedlem tolkar samtalet. Detta är dock inget som 

rekommenderas då oprofessionella inte har samma ansvar som en professionell tolk 

(52). Tolkar som används i Sverige behöver inte heller någon tolkutbildning trots att 

detta är meriterande. I princip kan vem som helst som kan två språk ansöka om att 

arbeta som tolk (53). Det här examensarbetet anses av författarna inte ha tillräckligt 

med underlag inom detta område för att slutsatser skall kunna dras. Ytterligare 
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forskning kring detta specifika ämne skulle kunna behövas för att kartlägga om detta 

problem är överhängande för hela landet.  

 

4.3 Konklusion 

Förbättringar krävs gällande information till patienten före och under 

röntgenundersökningen. Brist på information bidrar till en ökad oro för undersökningen 

hos patienten. Röntgensjuksköterskor är medvetna om vikten av att informera patienten, 

dock finns ett glapp mellan medvetenhet och utförande. Väntetider har en negativ 

inverkan på patientens upplevelse av god vård, men kan motverkas genom information 

om förseningar. Den peri-radiografiska processen är en viktig del för patientfokuserad 

vård. Röntgensjuksköterskan bör vara lyhörd för patientens behov för att kunna 

individanpassa vården och på så sätt göra besöket på röntgenavdelningen så positivt 

som möjligt. Mer forskning anses behövas för att hitta problemlösningar som leder till 

patient känner sig bättre omhändertagna på röntgenavdelningen.  
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Bilaga 1 
Sökmatris för sökningar utförda i databasen Cinahl. 

Urval 1 – Samtliga titlar lästes 

Urval 2 – Samtliga abstract från utvalda artiklar i urval 1 lästes 

Urval 3 – Samtliga utvalda artiklar från urval 2 lästes i fulltext 

Sökord Avgränsningar Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Datum 

Patient 

experience 

AND 

Radiology 

Department 

English 

language, Peer 

reviewed 

92 24 15 5 22/2-17 

Patient 

satisfaction 

AND 

Radiology 

Department 

English 

language, Peer 

reviewed 

46 12 3 0 23/2-17 

Radiology 

nurse AND 

Patient care 

English 

language, Peer 

reviewed, Adult 

27 4 3 1 23/2-17 

Patient care 

AND 

Radiographer 

AND 

Radiology 

department 

English 

language, Peer 

reviewed 

17 7 5 2 28/2-17 
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Bilaga 2  
Sökmatris för sökningar utförda i databasen PubMed. 

Urval 1 – Samtliga titlar lästes 

Urval 2 – Samtliga abstract från utvalda artiklar i urval 1 lästes 

Urval 3 – Samtliga utvalda artiklar från urval 2 lästes i fulltext 

Sökord Avgränsningar Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Datum 

“Patient 

experience” 

AND 

“Radiology 

Department” 

English 

language 

13 7 5 0 28/2-17 

“Patient 

satisfaction”  

AND 

“Radiology 

Department” 

English 

language 

46 32 11 3 28/2-17 

“Radiology 

nurse”  AND 

“Patient care” 

English 

language 

5 2 0 0 28/2-17 
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Bilaga 3 
Innehållsmatris för resultatets artiklar.  

 
Publikations-

år 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte 

 

Metod 

Perspektiv 

Slutsats Kvalitets-

grad 

2014 

Sverige 

Cinahl 

Hellman E, 

Lindgren M 

Radiographers´Perceptions of 

patients Care Needs During a 

Computed Tomography Examination 

Beskriva 

röntgensjuksköterskans 

perspektiv av 

patientomvårdnad under 

DT-undersökningar 

Intervjuer 

Röntgensjuk-

sköterskan 

Röntgensjuksköterskorna var 

medvetna om att patienterna 

behövde: god kommunikation, 

information psykisk omvårdnad 

och individanpassning under 

undersökningen. Mer forskning 

behövs i patientomvårdnad på 

röntgen.  

Medel 

2010 

Brasilien 

Cinahl 

De Souza 

Viegas L, 

Turrini R, Da 

Silva Bastos 

Cerullo J 

An Analysis of Nursing Diagnoses 

for Patients Undergoing Procedures 

in a Brazilian Interventional 

Radiology Suite 

Att identifiera de 

vanligaste 

omvårdnadsdiagnoserna 

hos patienter på en 

interventionsavdelning.  

Enkäter 

Patienten 

De vanligaste 

omvårdnadsdiagnoserna var oro, 

kronisk smärta, okunskap och risk 

för fall. Patienter med tendens till 

oro kunde identifieras innan 

undersökningen och kunde hjälpas 

gnom utbildning om hur 

Hög 
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proceduren skulle gå till.  

2014 

Sydafrika 

Cinahl 

Makanjee C, 

Bergh A-M, 

Hoffmann W 

”So  You  Are  Running  Between” – A 

Qualitative Study of Nurses´ 

Involvement With Diagnostic 

Imaging in South Africa 

Att rapportera 

sköterskornas 

erfarenheter av 

patientomvårdnad och 

arbetsrelationer till 

röntgensjuksköterskor 

och radiologer.  

Intervjuer 

sköterskan 

Patienter behöver att personal 

”finns  där”  för  dem  och  fyller  i  

kommunikationsgapen. Men även 

hjälper till att fylla i frågeformulär 

och förbereda patienterna för en 

radiologisk undersökning. 

Relationerna mellan de olika 

yrkeskategorierna är ett problem 

som behöver åtgärdas.  

Medel 

2009 

Sverige 

Cinahl 

Fatahi N, 

Mattsson B, 

Lundgren S, 

Hellström M 

Nurse radiographers´ experiences of 

communication with patients who do 

not speak the native language 

Att undersöka 

röntgensjuksköterskornas 

erfarenheter av att 

undersöka patienter som 

inte talar svenska.  

Intervjuer 

Röntgensjuk-

sköterskan 

Det behövs förbättringar i att ge 

tillfredsställande sjukvård till 

patienter med begränsade 

språkförutsättningar. 

Röntgensjuksköterskorna behöver 

få utbildning i kommunikation med 

andra kulturer. 

Medel 

2001 

Wales 

Cinahl 

 

Murphy F Understanding the humanistic 

interaction with medical imaging 

technology 

Att få en full förståelse 

av patienters erfarenheter 

när de genomgår 

undersökningar med 

högteknologiutrustning 

på röntgen. Finns det ett 

samband mellan 

Intervjuer 

Patienten 

Patientens erfarenheter när denne 

genomgår en högteknologisk 

röntgenundersökning är unik. 

Många faktorer påverkar en lyckad 

undersökning såsom tidigare 

erfarenheter. Vanliga myter och 

historier kan påverka patienten 

Medel 
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teknologi, kön, attityd 

och den psykologiska 

effekten.  

negativt.  

2009 

Frankrike 

PubMed 

Ollivier L. 

Apiou F, 

Leclère J, 

Sévellec M, 

Asselain B, 

Brèdart A et 

al. 

Patient experiences and preferences: 

development of practice guidelines in 

a cancer imaging department 

Att genom en enkät 

undersöka: 

a, Patienters erfarenheter 

och förväntningar på 

röntgenavdelningen 

b, genom svaren på 

enkäten testa 

patienternas förslag på 

organisationen. 

c, Publicera resultatet för 

att informera så brett 

som möjligt och 

involvera fler 

avdelningar.   

Enkäter 

Patienten 

Majoriteten av patienterna var 

nöjda med besöker på 

röntgenavdelningen. Dock skulle 

de vilja ha mer information om 

anledningen till undersökningen, 

möjliga risker, och identifikation 

på personal de var involverade 

med. För att förbättra 

röntgenavdelningen måste hela 

processen med information ses 

över.  

Hög 

2015 

Nigeria 

PubMed 

Ochonma O, 

Eze C, Eze S, 

Okaro A 

Patients´ reaction to the ethical 

conduct of radiographers and staff 

services as predictors of radiological 

experience satisfaction: a cross-

sectional study 

Undersöka det etiska och 

professionella 

bemötandet av 

röntgensjuksköterskor 

och hur det påverkar 

patientens åsikt om 

bemötande. 

Intervjuer 

Patienten 

Det behövs en förbättring i etik och 

professionalism bland 

röntgensjuksköterskor och annan 

personal för att höja patienternas 

intryck av sitt besök.  

Hög 
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2014 

Sverige 

PubMed 

Tavakol 

Olofsson P, 

Aspelin P, 

Bergstrand L, 

Blomqvist L 

Patients’  experience  of  outsourcing  

and care related to magnetic 

resonance examinations 

Att undersöka 

patienternas reaktioner 

om att bli skickade till 

privata röntgenenheter 

när deras remisser till 

MR är skickade från ett 

universitetssjukhus. 

Även att undersöka 

faktorer som påverkar 

patienternas 

tillfredsställelse 

angående kvaliteten av 

vården relaterad till en 

MR undersökning.  

Intervjuer 

Patienten 

 

Om patienterna var informerade 

om utgången och även kunde välja 

var de skulle genomgå sin 

undersökning var patienterna 

nöjda. Patienterna ville bli 

informerade om riktlinjerna som 

fanns.  

Hög 

2014 

Danmark  

Cinahl 

Brask K, 

Birkelund R 
”Patient  Care  in  Radiology”  – 

The Staff´s Perspective 

Att ta reda på hur 

sjukvårdspersonalen vid 

en röntgenavdelning ser 

på patientomvårdnaden 

under en kort 

undersökning. 

Intervjuer 

och 

observationer 

Röntgensjuk-

sköterskan 

Bryter missuppfattningen om att 

det korta mötet på 

röntgenavdelningen är ett möte 

utan omsorg. 

Medel 

2010 

Sverige 

Cinahl 

Blomberg F, 

Brulin C, 

Andertun R, 

Rydh A 

Patients´ Perception of Quality of 

Care in a Radiology Department: A 

Medical-Physical Approach 

Att identifiera patientens 

upplevelse av 

kvalitetsvård på 

röntgenavdelningen.  

Enkäter 

Patienten 

Lösningar till bättre kvalitetsvård 

enligt patienter: bättre interaktion 

med patienten, informera om 

väntetider och skicka kallelser i 

Hög 
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god tid. 

2016 

USA 

Cinahl 

Rawson J, 

Mitchell L, 

Golden L, 

Murdock A, 

Haines R 

Lessons Learned From Two Decades 

of Patient- and Family-centered Care 

in Radiology, Part 2: Building a 

Culture. Journal of the American 

College of Radiology 

Att åter igen använda en 

case-studie för att 

sammanställa 

erfarenheter från 

individuella projekt och 

tidigare studier inom 

patientcentrerad vård.   

Case-studier 

Patienten 

Följande riktlinjer för att följa 

PFCC (Patientcentrerad vård) bör 

följas:  

 Relatera och lyssna på 

patienten 

 Skapa en miljö där 

människor kan dela 

erfarenheter 

 Se efter möjligheter att 

engagera patienter och 

familjer. 

Medel 

 


