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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Antalet asylsökande som kommer till Sverige ökar varje år.  Vid vård 

möten skall helst professionella tolkar användas för att de ska vara neutrala och har 

tystnadsplikt. Studier visar att det kan vara svårt att få tag på en tolk samma dag. Flera 

radiologiska undersökningar kräver en tolk för att kunna genomföras patientsäkert. 

Syfte: Undersöka röntgensjuksköterskors erfarenheter av olika tolkmetoder bland icke 

svensktalande patienter.  

Metod: En kvalitativ intervjustudie utfördes med semistrukturerade frågor där sex 

röntgensjuksköterskor intervjuades om deras erfarenheter av olika tolkmetoder som 

användes vid radiologiska undersökningar av asylsökande patienter. I den 

konventionella innehållsanalysen framkommer tre kategorier. Professionella tolkar, icke 

professionella tolkar och utan tolk.  

Resultat: Studien visar att röntgensjuksköterskorna helst ville använda sig av 

professionella platstolkar men att tillgången var så liten att de ofta fick vara nöjda med 

en professionell telefontolk. Vid akuta undersökningar kunde det vara svårt att få fram 

en tolk till undersökningen. Röntgensjuksköterskorna fick bedöma om patienterna 

kunde genomgå undersökningen när en tolk inte var tillgänglig. I flera fall fick 

röntgensjuksköterskorna improvisera och använda sig av kroppsspråk.  

Diskussion: I vissa situationer kan telefontolk föredras ur ett patientperspektiv när det 

gäller andra kulturer/religioner. Patienter med tolkbehov behöver längre 

undersökningstid. Röntgensjuksköterskorna får ofta bedöma om patienterna förstår 

språket tillräckligt bra eller om patient behöver en tolk för göra den radiologiska 

undersökningen. 

 

Sökord: Röntgensjuksköterska, tolkmetoder, tolk, telefontolk, professionell tolk, 

magnetresonanstomografi, datortomografi, konventionell röntgen 
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1. Inledning 
 

Har icke svensktalande patienter samma rättigheter till en bra radiologisk undersökning? 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 2§ (1982:763) ska vården vara lika för alla. I och med 

den stora befolkningsökningen av icke svensktalande patienter så har behovet av tolk 

ökat kraftigt de senaste åren. Enligt Förvalningslagen (1986:223) bör tolk anlitas om 

patient inte behärskar svenska språket, men hur ser det ut i praktiken? Författarens 

studie visar på skillnader mellan landstingen när det gäller tillgänglighet av utbildade 

professionella platstolkar. Studien visar att det vid akuta fall kunde vara svårt att få tag 

på en tolk. När olika radiologiska undersökningar ska genomföras behövs en god 

kommunikation mellan röntgensjuksköterska och patient. Det är svårt när patienten inte 

behärskar svenska språket och detta påverkar kvalitén samt att vissa undersökningar inte 

går att genomföra utan tillgång till tolk. I överlag var en professionell platstolk den 

tolkmetod som föredrogs av röntgensjuksköterskorna.  

 

2. Tidigare forskning 
 
I studien av Hadziabdic, et al (2009) intervjuades asylsökande patienter om deras 

erfarenheter av tolkar i vården. Flera av informanterna föredrog en professionell tolk då 

de kunde se tolkens kroppsspråk. Den professionella telefontolken var den mest 

använda tolkmetoden. Patienterna föredrog att använda en telefontolk om det var en 

undersökning som var intimare då de kände sig mer anonym (Hadziabdic, et al 2009). I 

en senare studie av Hadziabdic, et al (2010) intervjuades vårdpersonal om deras 

erfarenheter att använda tolk. Resultatet visade att de föredrog att använda utbildade 

professionella tolkar. En del föredrog en professionell platstolk medans andra föredrog 

professionell telefontolk (Hadziabdic, et al, 2010) 

 

I en studie av Schulz, et al (2015) fick patienter jämföra videokonferenstolkning och 

platstolk. Lika bra ansåg 58% att det var, platstolk var bättre tyckte 24% och 

videokonferens tolk var bättre tyckte 16%. Läkare tillfrågades att jämföra 

videokonferenstolkning och platstolk. Det var 54% som ansåg att det var lika bra och 
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40% att platstolk var bättre. Endast 4% ansåg att videokonferens tolk var bättre (Schulz, 

et al, 2015).  

 

I samma studie av Schulz, et al (2015) fick patienter jämföra videokonferenstolk och 

telefontolk. Videokonferenstolk tyckte 82% var bättre och 15% tyckte att det var lika 

bra. Även läkare tillfrågades att jämföra videokonferenstolk och telefontolk. 

Videokonferenstolk tyckte 88% var bättre och 4% tyckte att det var lika bra (Schulz, et 

al, 2015).  

 
Radiologiska undersökningar kan genomföras utan tolk om inte undersökningen kräver 

så mycket kommunikation eller intravenöst kontrastmedel. Akuta radiologiska 

undersökningar bör utföras även om det är svårt att kommunicera med patienten (Fatahi, 

et al, 2010). 

 

3. Bakgrund 

 

3.1 Lagar och yrkesetisk kod 
 

Hälso- och sjukvårdslagen 2§ (1982:763) fastställer att målet för hälso- och sjukvård är 

en god hälsa och vård som har lika villkor för hela befolkningen. Vidare beskrivs det att 

hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven som finns för en god 

vård, samt tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen. För en 

god vård på lika villkor bör patienter utan svenska kunskaper få en tolk enligt 

Förvaltningslagen (1986:223) 

 

I patientlagen kap. 4 (2014:821) skrivs att patientens självbestämmande och integritet 

ska respekteras. Vidare skrivs i 5 kap. i samma lag att hälso- och sjukvården ska 

utformas så långt som möjligt i samråd med patienten. Patientsäkerhetslagen 6 kap. 

(2010:659) beskriver personalens skyldigheter inom hälso- sjukvård att vården där så 

långt det är möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten. Patient ska 
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visas omtanke och respekt. För att vården ska kunna genomföras i samråd med de 

asylsökande patienterna bör de erbjudas en tolk enligt 8§ i Förvalningslagen (1986:223) 

 

I den yrkesetiska koden för röntgensjuksköterskor (2008) beskrivs de etiska riktlinjerna 

som är tagna, vilka är tänkta att vara ett hjälpmedel i etiska beslut. I mötet med 

vårdtagarna nämns bland annat att röntgensjuksköterskans ansvar att ge information om 

undersökningar och behandlingar, respektera individens rätt till självbestämmande samt 

att lindra vid smärta och obehag (Vårdförbundet, 2008). Hanssen (2007) skriver att 

patienträttigheter och sjukvårdspersonalens etiska riktlinjer anför att patienter har rätt att 

vara informerade om sin egen vård (Hanssen, 2007). Detta gör sig gällande även för 

röntgenverksamhet, där icke-svenskspråkiga patienter behöver informeras lika väl som 

svenskspråkiga. Således föreligger tolkbehov. 

 

 

3.2 Asylsökande och tolkar 
 

I januari 2016 kom de asylsökande i Sverige främst från Syrien, Afghanistan, Irak, 

Somalia och en del statslösa. Av 6929 personer kom 4439 personer från dessa länder. 

Under perioden 1 januari – 1 april 2016 har Västerbotten tagit emot 182 personer. I 

Västernorrland har under samma period 236 personer tagits emot (Migrationsverket, 

2016). Enligt Nationalencyklopedien (2016) så talar majoriteten av syrierna 

högarabiska. I Afghanistan uppskattas cirka 70-80% tala pashto och dari som är en 

lokalform av persiska. I Irak talar cirka 80% arabiska dialekter som delas upp i nordliga 

och sydliga. I Somalia dominerar språket somaliska helt. Således dominerade det 

arabiska, persiska och somaliska språken (Nationalencyklopedien, 2016). En 

genomgång med Kammarkollegiet (2016) så finns det endast i Västernorrland åtta 

arabiska tolkar, fem persiska tolkar och en somalisk tolk som är och bosatta i länet 

enligt Kammarkollegiet (2016) register. Västerbotten har tre arabiska tolkar, fem 

persiska tolkar och ingen tolk i somaliska bosatta i länet enligt Kammarkollegiet (2016) 

register. Det fanns ingen tolk med sjukvårdstolk specialistkompetens i något av språken 

i Västernorrland och Västerbotten (Kammarkollegiet, 2016). 
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3.3 Tolkmetoder 
 

Entrena (2013) skriver att ”En tolks uppgift är att möjliggöra kommunikation mellan 

människor som saknar ett gemensamt språk”. I första hand ska professionella utbildade 

tolkar användas (Hanssen, 2007; Entrena, 2013). En professionell tolk är vanligtvis 

anställd av en tolkförmedling (Hadziabdic, et al 2009). En tolk ska tolka allt som sägs i 

rummet (Entrena, 2013). Professionella tolkar ska vara neutrala och omfattas av 

tystnadsplikt. Helst bör tolken vara av samma kön som patienten då det i flera kulturer 

inte samtalar så mycket mellan könen om graviditet och kvinnosjukdomar (Hanssen 

2007).  Anhöriga ska bara användas i nödfall som tolk (Socialstyrelsen, 2016). När det 

inte finns professionell tolk, anhörig tolk eller telefontolk kan personal som är anställda 

vid sjukhuset tolka. En ordlista med olika språk kan användas för att kunna 

kommunicera till viss del. Kan patienten inte läsa kan en bok med bilder användas 

(Hanssen, 2007). Vid användning av icke-professionella tolkar kan det vara svårt att 

veta om allt verkligen blir översatt, eftersom tolkens språkliga kvalifikationer inte är 

bekräftade. Dessutom kan patienten välja att inte delge tolken all information och tolken 

kan välja att inte delge patienten all information. (Hanssen 2007). Personal som används 

som tolk kan hamna i lojalitetskonflikt mellan patient och personal, därför bör en 

professionell tolk anlitas (Entrena, 2013) 

 

Hanssen (2007) beskriver även att frågor bör formuleras så  att de måste besvaras i 

meningar istället för att ställa ja och nej frågor. Vidare beskriver Hanssen (2007) att 

tolken måste kunna förmedla innehållet så begripligt som möjligt för patient. 

 

3.4 Tolkutbildning 
 

Utbildning till tolk sker vid studieförbund, folkhögskolor och universitet (Entrena, 

2013). Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Stockholms universitet anordnar 

översättarutbildning grund-, magister och masternivå. TÖI anordnar även 

tolkutbildningar med inriktning mot teckenspråkstolkning, kontakttolkning och , 

konferenstolkning (Socialstyrelsen, 2016). Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) 

ansvarar för kontakttolk utbildningen inom folkbildningen (Entrena, 2013). ”Till 
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folkbildning räknas folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer” enligt 

Regeringskansliet (2016). Det är endast den sammanhållna grundutbildningen under 

tillsyn av MYH som ger studieintyg och motsvarar fyra månaders heltidsstudier. 

(Socialstyrelsen, 2016). För att få kalla sig auktoriserad tolk som är en skyddad titel 

måste tolken genomföra ett auktorisationsprov som ställer höga krav på språkfärdighet 

(Kammarkollegiet, 2016). 

 

Arbetsförmedlingen och tolkförmedlingar bedriver också tolkutbildning, dessa 

utbildningar står ej under tillsyn eller kontroll (Socialstyrelsen, 2016). 

 

3.5 Kommunikation 
 

Hanssen (2007) menar att verbala kommunikationen syftar till språkets användning i tal 

och skrift. Nationalencykopedin (2016) beskriver icke-verbal kommunikation som 

signaler som inte förmedlas via tal och skrift. Hanssen (2007) skriver att ansiktsuttryck, 

kroppsrörelser, beröring, blick- och ögonkontakt och kroppsspråk bland annat hör till 

den icke-verbala kommunikationen. Ansiktsuttryck ses som en viktig del i den icke-

verbala kommunikationen där ansiktet avslöjar känslor som rädsla eller glädje. Mimiken 

förstärker också det som sägs. Blicken och ögonkontakten är viktig för att etablera 

kontakt och önskar uppmärksamhet. Huvudrörelser kan uttrycka känslor, uppfattningar 

och åsikter. Rörelser med händer och gester används i alla kulturer (Hanssen, 2007). 

Eide och Eide (2009) menar att till kroppsspråket hör fysisk närhet, rörelser, gester och 

kroppshållning. 

 

3.6 Informationsbehov 
 

Vid samtliga radiologiska undersökningar ska patientens identitet kontrolleras och 

dokumenteras (SFS 2008:355). Kvinnor i fertil ålder bör tillfrågas om de är gravida 

(Axelsson, 2008). När radiologiska undersökningar påbörjas är det viktigt att 

patienterna inte rör sig (Carlton & Adler, 2013). Vid radiologiska undersökningar av 

thorax eller av buk kan det behövas andningsinstruktioner så att patientens inre organ 
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inte ska röra sig under bildtagning (Bontrager & Lampgignano, 2014; Leander & 

Ekberg, 2008). Intravenöst kontrastmedel kan ibland behövas och då behöver patient 

kunna svara på frågor angående diabetes (Bontrager & Lampignano, 2014) och om 

patient har några tidigare erfarenheter av intravenöst kontrastmedel (Svensk förening för 

Bild- och funktionsmedicin (2015). Innan patient kan få intravenöskontrastmedel 

behöver patienten informeras om att en perifer venkateter behöver appliceras i 

patientens arm (Bontrager & Lampignano, 2014). Patienten måste informeras om hur 

det kan kännas i kroppen vid en intravenös kontrastmedelsinjektion (Fatahi, et al, 2010). 

Vid magnetresonanstomografi (MR) undersökningar behöver patienten fylla i ett 

frågeformulär med viktiga frågor om patient har klaustrofobi, pacemaker, implantat 

eller elektronisk utrustning. Information att det kan förekomma högt ljud i 

undersökningsrummet och hur lång undersökningstiden kan vara (Shellock, 2013).  

 

3.7 Problemformulering 
 

I och med ökningen av icke svensktalande patienter de senaste åren, har även 

radiologiska undersökningar som kräver hjälp av en tolk, ökat mycket vid 

röntgenavdelningen Örnsköldsvik där författaren är verksam som Röntgensjuksköterska 

sedan 2004.  Som metodutveckling valde författaren att undersöka vad 

röntgensjuksköterskors hade för erfarenheter av olika tolkmetoder. 

 

Flera radiologiska undersökningar är vanligtvis lättsamma att utföra men kan bli 

betydligt svårare när kommunikationen mellan röntgensjuksköterska och patient inte 

fungerar. För att professionellt kunna utföra avancerade radiologiska undersökningar 

krävs god kommunikation mellan patient och röntgensjuksköterska. Fungerar inte 

kommunikationen mellan patient och röntgensjuksköterska bra riskerar den radiologiska 

undersökningen att bli suboptimal och därmed behöva göras om. 
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4. Syfte 
 

Att undersöka röntgensjuksköterskors erfarenheter av tolkmetoder i samband med en 

radiologisk undersökning av icke svensktalande patienter. 

 

5. Metod 
 

Kvalitativ intervjustudie valdes som datainsamlingsmetod med semistrukturerade 

frågor. Som analysmetod valdes konventionell innehållsanalys. Enligt Kvale och 

Brinkmann, (2014) är kvalitativa intervjuer en vanlig metod inom hälso- och 

sjukvårdsforskningen. En sådan metod innebär att intervjun har ett syfte och en struktur 

(Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

5.1 Urval 
 

Urvalskriterierna för deltagande i undersökningen var:  

• Legitimerad röntgensjuksköterska 

• Att de arbetar med konventionell röntgen, datortomografi (DT) och 

magnetresonanstomografi (MR) 

 

5.2 Deltagare 
 

I studien har sex av sex tillfrågade legitimerade röntgensjuksköterskor från två mindre 

röntgenavdelningar i Norrland deltagit. Det intervjuades tre personer från varje 

röntgenavdelning. Deltagarnas ålder varierade från 27 till 56 år, varav en av deltagarna 

var man och övriga kvinnor. Två av deltagarna i studien var ej födda i Sverige. 

Erfarenheten inom yrket varierade mellan 2 och 34 år.  
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5.3 Datainsamling 
 
Första kontakt togs med avdelningscheferna vid röntgenavdelningarna via telefon. 

Studiens syfte beskrevs muntligt och hur den var tänkt att genomföras. 

Avdelningscheferna gav sitt medgivande att studien kunde genomföras. Information om 

studien skickades ut till avdelningschefer (Bilaga 1) och deltagare (Bilaga 2). Vid en av 

röntgenavdelningarna frågade avdelningschefen efter personal som var intresserade att 

delta i studien. Två informanter hade avdelningschefen ordnat fram och en informant 

rekryterades vid plats genom en muntlig förfrågan om informanten kunde tänka sig att 

delta i studien . Vid den andra röntgenavdelningen tog författaren personligen kontakt 

via e-post till två informanter om de kunde tänka sig att delta i studien. Den tredje 

rekryterades via ett personligt samtal vid en MR-utbildning. Intervjuerna genomfördes 

under arbetstid då det passade verksamheterna bäst. Plats för intervjun fick deltagarna 

välja och genomfördes vid informanternas arbetsplatser i avskilda rum. Intervjuerna 

genomfördes under februari 2016, under två dagar med tre intervjuer per 

röntgenavdelning och dag.   

 

Datainsamlingsmetoden som valdes var semistrukturerade intervjuer med inledningsvis 

öppna frågor inom området. För att kunna svara på syftet användes en intervjuguide 

(Bilaga 3). Semistrukturerade intervjuer används när breda frågor ska besvaras. För att 

alla frågeområden ska besvaras kan en intervjuguide användas (Polit & Tatano Beck, 

2014). Intervjuguiden ska påminna om vilka teman som data önskas från och ska ses 

som en minneslista som inte är alltför detaljerad (Malterud, 2011).  För att underlätta 

intervjusituationen valde författaren att använda sig av ljudupptagning. Trost (2010) 

beskriver att fördelarna med ljudupptagning är att intervjun går att skriva ut samt att 

intervjuaren kan fokusera sig runt frågorna och svaren under intervjun. Genom att tala 

med röntgensjuksköterskorna får intervjuaren insyn i deras erfarenheter. En intervju i 

lugn och ro kan bidra till berättelser om minnen samt ett sammanhang i berättandet 

(Malterud, 2011). Total inspelningstid blev 135 minuter, den kortaste intervjun varade i 

cirka 15 minuter och den längsta i 29 minuter. 
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5.4 Dataanalys 
 
I studien har en kvalitativ konventionell innehållsanalys använts. Hsieh & Shannon 

(2005) menar att denna metod ger en djupare förståelse för ett fenomen. Fördelen med 

konventionell innehållsanalys är att koder och kategorier inte är förutbestämda. 

Konventionell innehållsanalys ansågs bäst svara mot studiens syfte. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant och lyssnades igenom ett flertal gånger för att säkerställa att 

det nedskrivna stämde mot det inspelade materialet. Därefter lästes materialet igenom 

för få en helhetsbild om innehållet. Sedan togs meningsenheter ut som ansågs svara till 

syftet, vilka senare kodades. Koderna grupperades därefter i kategorier och 

subkategorier (Bilaga 4). 

 

5.5 Forskningsetiska övervägande 
 

Studien har genomförts så att informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet beaktats enligt Vetenskapsrådet, (2011). Informationskravet innebär att 

forskaren skall informera de som berörs av forskningen om forskningens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2011). Avdelningschefer vid röntgenavdelningarna och deltagare i 

studien har innan intervjuerna påbörjats fått muntlig och skriftlig information om 

intervjuernas syfte och upplägg. Att delta i studien var helt frivilligt och om en 

röntgensjuksköterska valde att delta kunde denne när som helst kan avbryta sin 

medverkan i studien utan att behöva ange orsak, vilket nämns i samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Deltagarnas avdelningschefer gav sitt skriftliga tillstånd till att 

intervjuerna genomfördes. Deltagarna gav också sitt skriftliga tillstånd att delta i studien 

och accepterade ljudupptagning under intervjun. Deltagarna har informerats om att allt 

material som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas till 

studiens syfte. Enligt konfidentialitetskravet ska forskningsmaterial förvaras så att ingen 

obehörig ska kunna ta del av uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2011). Information om 

deltagare har avidentifierats i materialet för att det inte ska vara möjligt att identifiera 

vem av informanterna som sagt vad eftersom att deras namn, arbetsplats och kön inte 
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finns redovisade. Endast författare och handledare har haft tillgång till insamlat 

material. När studien avslutades förstördes allt insamlat material.  

 

6. Resultat 
 

Huvudkategori Kategorier Subkategorier

Tolkmetoder Professionella tolkar Professionell platstolkar
Professionell telefontolk

Icke professionella tolkar Anhörig/medföljande
Personal

Utan tolk Kroppsspråk
När tolk inte finns
Annan tolkmetod

Övrigt  
Figur 1. Resultat tolkmetoder 

 

Vid analysen framkom fyra kategorier under tolkmetoder: Professionella tolkar, icke 

professionella tolkar, utan tolk och övrigt.  Professionella tolkar med subkategorierna: 

Professionell kontakttolk och professionell telefontolk. Icke professionella tolkar med 

subkategorierna: Anhöriga/medföljande och personal. Utan tolk med subkategorierna: 

Kroppsspråk, när tolk inte finns och annan tolkmetod.  Övrigt med övriga fynd. 

 

6.1 Professionella tolkar 
 

6.1.1 Professionell platstolk 
 

Samtliga informanter var överens om att den professionella platstolken är den bästa 

tolkmetoden. Med den professionella platstolken upplever patienterna den givna 

informationen som mer lättfattande ansåg en informant. En annan informant tyckte att 
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kommunikation mellan röntgensjuksköterska och tolk kändes bättre när de såg varandra. 

Den icke-verbala kommunikationen underlättades med bland annat kroppsspråk. 

 

Flera av informanterna uttryckte att det fanns fördelar även vid MR då tolken kunde 

vara inne i undersökningsrummet och tolka. ”Platstolk fungerar bra på MR, kan ge 

andningsinstruktioner och det bli bra bilder” (Informant 2) 

 

Flera av informanterna ansåg att det var en trygghet att ha en platstolk vid 

kontrastinjektioner om patienterna skulle få en kontrastmedelsreaktion. ”Det är ju just 

det där med kontrasten som jag är så tjurig att jag vill ha en platstolk ifall det händer 

nåt” (Informant 4). Tyvärr var det svårt att få tag i platstolkar som kunde närvara vid 

röntgenavdelningarna, telefontolk var den vanligaste tolkmetoden som fanns att tillgå 

enligt samtliga informanter. 

 

6.1.2 Professionell telefontolk 
 

Två informanter tyckte att det var svårt att höra vad som sades i högtalartelefonen inne 

vid DT eftersom det förekom en del bakgrundsljud. ”Att det kan vara svårt och höra. 

För det är en massa ljud i rummet, till exempel vid datortomografi är det alltid en 

massa bakgrundsljud och även fast vi har högtalartelefon, de har ju lite svårt att 

uppfatta vad som sägs i telefonen ibland.” (Informant 1) 

 

Flera informanter uppgav att telefontolk inte går att använda inne i MR 

undersökningsrummet då det fanns risk för att slå ut elektroniken i telefonen. Med 

telefontolk vid magnetkameran sker tolkningen utanför undersökningsrummet och före 

undersökningen. En av informanterna berättar om när telefontolk används vid MR: ”Det 

kan vara småproblem med att kommunicera om det blir någonting utöver det som blev 

förklarat i början” (Informant 5).  

En informant uppgav att det ibland var svårt att kommunicera med både patient och 

telefontolk samtidigt, det var svårt att veta att de förstått varandra rätt. 
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En informant beskrev svårigheterna att se patienten i vårdmötet: ”Där får jag verkligen 

tänka till att jag ser patienten och säger du och det kan ju lätt bli kan jag tänka mig att 

titta mot telefonen istället för att titta mot den människa mitt emot en.” (Informant 3) 

 

Bristande kompetens hos tolkarna inom medicinskterminologi upplevdes som 

ansträngande av två informanter. ”Här kan det vara lite klurigt, och speciellt när 

tolkarna inte är riktigt så haj med det medicinska. Vi frågar ju viktiga frågor om de har 

neurostimulator eller medicinpump och så förstår inte ens tolken vad det är” 

(Informant 6). Flera informanter upplevde att om de erhöll en bra tolk så upplevdes 

telefontolk som acceptabelt.  

 

Flera informanter uppgav att när den bokade tiden med tolk var slut så fick de sällan 

mer tid och blev därför utan tolk. En informant sa: ”De vill ju aldrig överskrida om vi 

har bokat cirka 45 minuter. Det kan vara olika omständigheter att vi inte kommer hinna 

inom 45min som tolken är bokad, jag kanske skulle ha behövt 60 minuter för att få med 

allting som jag ha vill ha sagt. Det kan ju uppkomma frågor efter undersökningen.” 

(Informant 3) 

 

6.2 Icke professionella tolkar 
 

I denna kategori av tolkar hamnar anhöriga, medföljande, personal och annan tolkmetod 

då dessa metoder inte kräver tolkutbildning. 

 

6.2.1 Anhöriga/medföljande 
 

Anhöriga och medföljande kunde användas som tolk, ansåg flera av informanterna. 

Några av informanterna använde hellre anhöriga som tolkar istället för professionella 

telefontolkar. En annan informant bedömde att ”Kommer de akut, helst ska väl inte 

anhöriga tolka men, ibland finns inget annat val så. Informationen måste ju komma 

fram till patient” (Informant 6).  
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6.2.2 Personal 
 

Personal kunde användas som tolk när det inte var bokat tolk, eller när inte gick att få 

tag i en telefontolk akut. ”Det har hänt vi har hämtat personal som då har haft 

möjlighet att komma och hjälpa till litegrann. Det är ju jättebra när det är så” 

(Informant 1). En informant ansåg att det var en stor fördel om personal inom 

röntgenavdelningen kunde tala andra språk. 

 

6.3 Utan tolk 
 

6.3.1 Kroppsspråk 
 

När ingen tolk fanns tillgänglig så fick röntgensjuksköterskorna ta till kroppsspråket. 

I intervjuerna nämndes det från flera informanter att röntgensjuksköterskorna fick 

använda sig av enkla tecken eller som flera informanter beskrev som kroppsspråk. Detta 

för att förklara för hur patienterna skulle göra vid enklare radiologiska undersökningar. 

”Lungor kan gå ganska bra att visa med kroppsspråk” (Informant 2). Samma informant 

vidareutvecklar röntgen av en hand. ”Jag visar själv hur de ska göra till exempel genom 

att lägga fram handen” (Informant 6). 

 

6.3.2 När tolk inte finns 
 

När tolk inte fanns tillgänglig och en undersökning gjordes utan tolk, så upplevde en 

informant att den patienten inte får samma information som en patient som kan svenska 

eller engelska får. Till exempel om att när undersökningen är färdig och vad som händer 

sen. ”Sen upplever jag att de inte ges samma information till en som inte kan svenska 

som till en som kan svenska.” (Informant 2) 

 

En informant berättar om när en asylsökande kommer till röntgenavdelning för en 

radiologisk undersökning utan tolk på jourtid ”Om det är en kontrastundersökning får vi 
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överväga att köra utan kontrast eller om de får åka hem och vi bokar en tolk” 

(Informant 2).  

 

Några av informanterna berättar om fall där kontrast administrerats till patienter, som 

fick genomgå radiologiska undersökningar med intravenös kontrastmedelsförstärkning, 

utan att en tolk fanns tillgänglig. Patienterna fick inte information och möjlighet att 

förstå hur det kunde kännas att få kontrast. 

 

”Vi har ju haft en incident här när vi gav intravenös kontrast till en som varken talade 

svenska eller engelska. När patienten fick kontrasten, då blev han panikslagen och slet 

ut nål och alltihop och skulle av bordet. Det var blodbad runtom i hela 

undersökningsrummet tror jag. Patienten visste ju inte hur upplevelsen av kontrast 

kunde vara” (Informant 2). 

 

En patient hade vid ett tidigare tillfälle fått kontrast vid en akut DT av aorta och kom nu 

till röntgenavdelning för en annan radiologisk undersökning:  

 

”Patienten kunde lite svenska och ingen engelska. Patienten hade tidigare varit här just 

vid en datortomografi av aorta. Nu lyckades patient förmedla till mig att hen hade blivit 

arg och rädd förra gången när hen blivit utsatt för den här kontrastundersökningen. 

Det hade inte framgått i remissen att patient behövde tolk. Så ingen tolk var bokad men 

patienten kunde förmedla att hen önskade en tolk för att genomföra 

datortomografiundersökningen (Informant 1). 

 

6.3.3 Annan tolkmetod 
 

Några informanter som använt sig av den nätbaserade översättningstjänsten Google 

translate upplevde att översättningen inte blev korrekt. En annan informant ansåg att 

Google translate måste översätta korrekt för att användas. Samma informant kommer 

fram till att: ”Google translate är inget att använda för att förklara hur en 

röntgenundersökning går till” (Informant 5).   
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6.4 Övrigt 
 

Flera informanter hade erfarenheter att de icke svensktalande patienterna kunde ha svårt 

att förstå andningsinstruktionerna som gavs till patient både med och utan tolk. Det 

nämns även i studien att de icke svensktalande patienterna uteblev oftare än 

svensktalande patienter. 

 

7. Diskussion 
 

7.1 Metoddiskussion 
 

Författaren valde att inte visa intervjuguiden (Bilaga 3) för informanterna innan 

intervjuerna för att resultatet inte skulle kunna påverkas. Avdelningschefer (Bilaga 1) 

och informanter (Bilaga 2) hade fått information om vad syftet med intervjuerna var, att 

undersöka röntgensjuksköterskors erfarenheter att undersöka icke svensktalande 

patienter. Bland deltagande informanter var det endast en man bland informanterna. Det 

kan vara en nackdel att så få män deltog. Sett till studiens syfte att undersöka 

tolkmetoder så bör inte urvalet påverka resultatet negativt. Sett till den totala 

fördelningen av män och kvinnor i yrket så känns urvalet av informanter som 

representativt. Två röntgensjuksköterskor hade utländsk bakgrund vilket författaren 

ansåg vara positivt för studien då Sverige är ett mångkulturellt land.   

 

Författaren bestämde sig för att genomföra minst sex intervjuer med 

röntgensjuksköterskor från två olika röntgenavdelningar. Kvale och Brinkmann (2014) 

skriver att hur många intervjuer som behöver göras beror vad syftet med studien är, och 

att antalet kan skifta beroende hur mycket tid och resurser som finns. Vid en viss punkt 

ger fler intervjuer mindre ny kunskap (Kvale & Brinkmann, 2014). När samtliga 

intervjuer analyserats så ansåg författaren att fler intervjuer inte skulle bidra med mer ny 

kunskap.  
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Trost (2010) skriver att det kan vara fördelaktigt att göra en intervju och sedan analysera 

den innan nästa intervju genomförs. Eftersom det var långt avstånd till intervjuorterna 

så valde författaren att genomföra tre intervjuer per röntgenavdelning och dag, det 

ansågs inte ekonomiskt försvarbar att köra en längre sträcka för en intervju. Valet att 

göra flera intervjuer per dag var också för att inte behöva ta ledigt så många dagar från 

författarens arbetsplats. En fördel med att genomföra samtliga planerade intervjuer vid 

varje röntgenavdelning samma dag var att informanterna inte hann prata med varandra 

om frågorna. Intervjuerna skedde i slutna rum som informanterna valde, inga störande 

ljud och avbrott förekom vid samtliga intervjuer. Ljudinspelningskvaliteten vid samtliga 

sex intervjuer var utmärkt. Intervjuerna transkriberades efter varje intervjuomgång och 

analyserades därefter.  Efter att ha genomfört sex intervjuer med semistrukturerade 

frågor kring röntgensjuksköterskors erfarenheter att undersöka patienter som inte 

förstod svenska, författaren ansåg att det var tillräckligt för att svara på syftet med 

studien. Då författaren inte hade någon tidigare erfarenhet att utföra intervjustudier så 

kunde studien i efterhand ha genomförts bättre om intervjuerna från början handlade om  

röntgensjuksköterskans erfarenheter att använda tolkmetoder vid radiologiska 

undersökningar av icke svensktalande patienter som senare blev det primära syftet med 

hela studien. Det ursprungliga syftet var att undersöka röntgensjuksköterskors 

erfarenheter att undersöka icke svensktalande patienter. 

   

Konventionell innehållsanalys beskrivs som en induktiv metod som passar bra till 

studier där vetenskaplig litteratur om ett fenomen är begränsat (Hsieh och Shannon, 

2005). Författaren valde att analysera studien med konventionell innehållsanalys då 

kategorier inte är förutbestämda utan bestäms efter vad som kommer fram i studien 

(Hsieh och Shannon, 2005). Bilaga 4 visar ett exempel hur meningsenheter har kodats 

och lagts i en kategori och subkategori. Litteratur runt röntgensjuksköterskors 

erfarenheter om tolkmetoder är starkt begränsat men finns beskrivet mer utifrån 

sjuksköterskors erfarenheter. Författaren ansåg att genomföra en egen intervjuestudie 

skulle ge det bästa resultatet och samtidigt få erfarenhet inför framtida forskning. 

 

Polit och Tatano Beck (2014) skriver att vid intervjuer kan följdfrågor ställas till den 

intervjuades svar. Vid en intervju är det mindre risk att en informant misstolkar frågan 
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eftersom den som intervjuar kan uppfatta missförståndet och förtydliga (Polit & Tatano 

Beck, 2014). Följdfrågor användes under intervjuernas genomförande och författaren 

ansåg att det förtydligade frågor och svar. En enkätundersökning hade troligen gett svar 

angående syftet och gått fortare att genomföra. Polit och Tatano Beck (2014) skriver att 

att enkätundersökningar är billigare och tar mindre tid att genomföra (Polit & Tatano 

Beck, 2014).  

 

7.2 Resultatdiskussion 
 

7.2.1 Professionella tolkar 
 

I resultatet framkom att platstolkar var den tolkmetod som föredrogs. Orsaken var att 

kommunikationen kändes bättre då röntgensjuksköterska, tolk och patient såg varandra. 

Det var en trygghet för patient och röntgensjuksköterska att ha en tolk vid plats. Angel 

och Hjern (2004) skriver att det i akutsjukvården sällan är möjligt att ha en kvalificerad 

tolk i rummet i det inledande skedet. Eklöf, et al (2014) menar att tolktillgängligheten 

visade sig vara problematisk särskilt i akuta situationer (Eklöf, et al, 2014). I 

författarens studie framkommer att tillgängligheten av professionella tolkar i akuta 

situationer som problematiskt. Däremot hände det att informanterna kunde använda sig 

av anhöriga, medföljande eller personal som kunde tolka istället. 

 

Angel och Hjern (2004) skriver att i valet av tolk i arbetet är det mest avgörande för 

kommunikationens kvalitet. I alla planerade vårdsammanhang bör det vara möjligt att 

anlita en professionell tolk som är med i rummet. Tolkade samtal tar längre tid, 

eftersom allt ska sägas två gånger (Angel & Hjern, 2004; Entrena, 2013). Detta 

bekräftas även i författarens uppsats att om röntgensjuksköterskorna får välja tolkmetod 

så vill de ha en professionell platstolk. I Hadziabdic, et al, (2010) studie framkom att  

sjukvårdspersonalen föredrog professionella tolkar. Det framkom att några föredrog 

professionell platstolk och andra föredrog professionell telefontolk (Hadziabdic, et al, 

2010). I Hadziabdic, et al, (2009) studie beskrev flera asylsökande patienter att de 

föredrog professionella platstolkar i sjukvården. 
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Bristen av professionella platstolkar och avståndet till de större orterna där flera tolkar 

bor gör att det blir svårt att få professionella platstolkar till landsbygden. Författaren 

anser att det blir dyrt och ineffektivt om platstolkar inte samordnas i norra Sverige. 

Författaren tror att en lösning kan vara att varje röntgenavdelning eller sjukhus har en 

tolksamordnare som samordnar alla röntgenavdelningens patienter som har ett 

tolkbehov inom ett språk. Tolksamordnaren kan boka upp en platstolk en heldag eller 

halvdag för patienter som har ett tolkbehov som exempelvis arabiska samma dag. En 

annan lösning är att landstingen anställer egna tolkar, för de språk som har mest 

tolkbehov.  

 

Avancerade röntgenundersökningar krävde mer kommunikation med patienten och om 

kontrastinförsel behövdes för undersökningen var det absolut nödvändigt med en tolk. 

Vid MR undersökningar måste en tolk vara tillgänglig och ibland även en närvarande 

tolk (Fatahi., et al, 2010). I författarens studie kom samma resultat att tolk var absolut 

nödvändigt vid MR och CT med kontrast. Informanterna fick ofta nöja sig med att ha en 

professionell tolk vid telefon.  

 

En intressant skillnad mellan röntgenavdelningarna var, att en av röntgenavdelningarna 

(avd 1) hade lättare att få tillgång till professionella platstolkar medan det förekom 

mindre vid den andra röntgenavdelningen (avd 2). Vid avd 1 som lättare fick tag på 

platstolkar hade landstinget tre upphandlade företag som levererade tolktjänster. Vid 

avd 2 och det andra landstinget saknades avtal då upphandlingen vid tiden för 

intervjuerna var överklagat. 

 

Tolkade samtal tar längre tid, eftersom allt ska sägas två gånger (Angel & Hjern, 2004). 

Enligt Eklöf, et al (2014) så upplevde sjuksköterskorna att ett patientmöte med en tolk 

kunde ta upp till dubbel så lång tid jämfört med ett möte utan tolk. I Fatahi, et al (2010) 

studie så var tidsbegränsning bland professionella tolkar vanligt då de ofta hade bokade 

uppdrag direkt efter undersökningen. Detta kunde leda till stress hos tolken och sämre 

kommunikation mellan personal och patient. Om tolkarna var tvungna att lämna 

undersökningsrummet och patienten för tidigt riskerades undersökningskvaliteten och 
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patientsäkerheten (Fatahi, et al, 2010). I flera av författarens intervjuer framkom att 

tiden ibland inte räckte till, när den bokade tiden var slut blev de utan tolk och då 

upphörde även kommunikationen att fungera tillfredsställande. Patienterna riskerar att 

inte få sin undersökning gjord eller bara delvis utförd. Författarens erfarenhet är att 

radiologiska undersökningar med tolk bokas med mer tid än vanligt, detta nämndes 

även i några av intervjuerna att radiologiska undersökningar bokades med mer tid.  

 

I författarens studie framkom erfarenheter att tolkar som hade bristande kunskaper i 

medicinsk terminologi. Författaren anser att bästa sättet att säkerställa en säker vård är 

att begära en auktoriserad tolk som har genomgått ett auktorisationsprov som ställer 

höga språkliga krav på tolken (Kammarkollegiet, 2016). 

 

Sjuksköterskorna i en studie av Eklöf, et al (2014) uppfattade det som att patienter 

upplevde tolken som en vän då de delade samma kulturella bakgrund och språk (Eklöf, 

et al, 2014). I författarens studie nämnde en informant att patienterna upplevde tolken 

som en vän då de delade samma språk och kultur.  

 

I studien av Eklöf, et al (2014) nämndes att patient och sjuksköterska är det primära i 

patientmötet, sjuksköterskorna betonade därför vikten av att se och tala direkt till 

patienten. Patienterna talade däremot ofta mot tolken (Eklöf, et al 2014).  Några av 

informanterna i författarens studie betonande också vikten att se och prata med 

patienten och inte prata och titta mot tolken eller telefonen. Författaren delar 

informanternas syn att se sin patient.  

 

Fatahi, et al, (2010) beskriver att den religiösa tro som patienter har kan innebära viss 

problematik då patienter ibland önskade tolk av samma kön, något som kunde vara svårt 

att uppfylla för röntgensjuksköterskorna (Fatahi., et al, 2010). Sjuksköterskorna 

upptäckte att önskemålen runt könet hos tolk ofta var relaterat till kulturer där kontakt 

mellan könen är liten (Eklöf, et al, 2014). I vissa situationer kanske telefontolk fungerar 

bättre från ett patient perspektiv. I författarens studie framkommer inte dessa problem. 

Det skulle kunna härledas till att tolkmetoden som användes mest var telefontolk. I 

Hadziabdic, et al (2009) studie ansåg asylsökande patienter att fysiska undersökningar 
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var mer anonyma med telefontolk och det upplevdes som positivt. En av författarens 

kvinnliga informanter menade att hon hellre tog hand om den utländska kvinnliga 

patienten om det var en undersökning som kunde vara lite mer intim istället för sin 

manliga kollega. 

 

7.2.2 Icke professionella tolkar 
 
I studien av Fatahi, et al (2010) fanns erfarenheter bland anhöriga och medföljande som 

tolkat och censurerat eller utelämnat viss information. I Hadziabdic, et al (2010) studie 

framkom att anhöriga inte förstod språket fullt ut och kunde resultera till ett misslyckat 

patientmöte som behövde göras om med en professionell tolk. I författarens studie 

framkommer inget om censur eller utelämnade av information. I Hadziabdic, et al 

(2009) studie föredrog ett fåtal asylsökande anhöriga och tvåspråkig personal som tolk. 

De asylsökande litade mer på de anhöriga och upplevdes även som ett stöd för de 

asylsökande. Tvåspråkig personal upplevdes ha goda tolk- och sjukvårdskunskaper som 

snabbt kunde hjälpa till (Hadziabdic, et al, 2009). Finns tvåspråkig personal tillgänglig 

vid röntgenavdelningen när en akut radiologisk undersökning som behöver tolkstöd, 

väljer författaren att lämna över undersökningen till den tvåspråkiga personalen. 

 

I akuta fall  ibland var det bara de anhöriga eller medföljande som var det enda 

tolkalternativen som fanns tillgängligt (Fatahi., et al, 2010). I Hadziabdic, et al (2009) 

studie framkom att de asylsökande vid icke planerade besök hos sjukvården sällan fick 

en professionell tolk. I författarens studie bekräftas svårigheter att ibland få tag på en 

professionell tolk när tolkhjälp behövdes samma dag. Anhöriga och medföljande i akuta 

fall visade sig vara till stor hjälp så att radiologiska undersökningar kunde utföras. 

 

7.2.3 Utan tolk 
 

Fatahi et al, (2010) skriver att många av de radiologiska undersökningar som genomförs 

inte har så stort behov av oral kommunikation mellan röntgensjuksköterska och patient. 

Skelett- och lungundersökningar kunde genomföras utan tolk, patienterna måste kunna 

kommunicera till viss del för att kunna verifiera sin identitet (Fatahi, et al, 2010). I 
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författarens studie framkom att radiologiska undersökningar med mindre information 

kunde genomföras utan någon tolk. Författaren anser att patienterna utan tolk inte kan 

delta i sin egen vård om patient inte förstår språket riktigt bra såsom patientlagen kap. 4 

(2014:821) föreskriver. Genomförs radiologiska undersökningar utan tolk bör 

patienterna  få skriftlig information på sitt modersmål om vad som händer efter 

undersökningen. Det är sjukvårdens ansvar att efterleva lagar och etiska riktlinjer så alla 

patienter får den vård de har rätt till i Sverige anser författaren.  

 

Lungundersökningar kunde enligt Fatahi, et al (2010) utföras utan tolk, men det fanns 

dock en viss risk för att kvaliteten vid den radiologiska undersökningen kunde bli 

nedsatt och ytterligare undersökningar kunde begäras och därmed gavs mer stråldos till 

patienten (Fatahi, et al, 2010). I en av författarens intervjuer berättades det om en 

patient som fått kontrast vid en akutkörning och blivit rädd. Det nämns att patienten 

kunde lite svenska. Då blir det en bedömningsfråga att som röntgensjuksköterska ta 

ställning till om patienten kan språket tillräckligt bra eller inte. Det kan vara värdefullt 

att utbilda röntgensjuksköterskor hur bedömning av patienters språkkunskaper är 

tillräckliga.  

 

7.2.4 Övrigt 
 

 I författarens studie framkom problematik från flera informanter vid undersökningar då 

patienterna ska hålla andan vid ex: lungröntgen, DT och MR. Vid intervjuerna framkom 

att patienterna hade problem att andas in djupt och hålla andan och göra det precis när 

röntgensjuksköterskorna önskade men det visade sig att de inte hade förstått. 

Patienterna hade via tolk förklarat att de förstått hur de skulle göra, men när det var dags 

så visade det sig att de inte hade förstått. Författaren tror att patienterna kan förstå 

andningsinstruktionerna bättre om de får ha en auktoriserad tolk istället. 
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7.2.5 Framtida forskning 
 

Det antyddes i författarens studie att flera av patienterna som inte kunde svenska oftare 

uteblev än de som kunde svenska. Kan kallelser skrivna på patienters modersmål 

minska antalet uteblivna patienter? 

 

I författarens studie framkommer att röntgensjuksköterskor föredrar platstolk men sällan 

har tillgång till den tolkmetoden på grund av långa avstånd och få tolkar. Kan 

videokonferenstolk förbättra kommunikationen mellan patient och 

röntgensjuksköterska? 

 

7.3 Slutsats 
 

Röntgensjuksköterskorna upplevde att professionell platstolk var den bästa tolkmetoden 

som kändes mest trygg. Professionella telefontolkar var den metod som användes mest. 

Det var också den metoden som hade flest begränsningar därför att telefonen inte kunde 

användas i närheten av MR och vid DT förekom störande ljudbrus. Anhöriga och 

medföljande underlättade vid det akuta mötet när tolkhjälp behövdes. Personal inom 

sjukhusets väggar användes om det passade för de inblandade och var till stor hjälp vid 

akuta undersökningar där tolkhjälp behövdes. För att förklara hur patienterna skulle 

göra användes kroppsspråket flitigt i det dagliga arbetet. Det gällde för 

kommunikationen både med svensktalande och icke svensktalande patienter. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1. Informationsbrev avdelningschef 
Informationsbrev till avdelnings/enhets chef på Röntgenklinken XXXX 
 
Mitt namn är Jonas Tullnär och jag arbetar på Örnsköldsvik sjukhus som 
Röntgensjuksköterska. Jag har arbetat inom detta yrke sedan 2004. Nu läser jag kursen 
Medicin C, Examensarbete MC1706 på Örebro Universitet. Jag ska skriva en c-uppsats 
och planerar att göra en intervjustudie som examensarbete. 
 
Studiens syfte 
 
Att studera röntgensjuksköterskors erfarenheter av att undersöka patienter som ej 
pratar/förstår svenska. 
 
Studiens genomförande 
 
Jag önskar få genomföra enskilda intervjuer med några röntgensjuksköterskor som 
arbetar med de flesta modaliteter som finns på en röntgenavdelning. Etnicitet, 
yrkeserfarenhet och ålder spelar ingen roll. Jag uppskattar tiden intervjun kommer att ta 
cirka 30-60 minuter per person. Intervjun är helt frivillig och man kan när som helst 
avbryta sitt deltagande i den utan att ange orsak. Materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt och endast användas till studiens syfte. Intervjun kommer att transkriberas 
och avidentifieras. Deltagarna får ta del av det transkriberade materialet för granskning 
av det som sagts är uppfattat korrekt. Efter intervjun transkriberats skickar jag tillbaka 
den till respektive deltagare för granskning att det som sagts stämmer. Efter kursens 
avslut förstörs all intervjudata.  
 
Er röntgenavdelning är en del i denna studie och jag är tacksam om jag får genomföra 
den hos er framöver. Kontakta mig gärna för mer information och om intresse finns att 
delta. Jag behöver ert skriftliga tillstånd till att få utföra en del av denna studie hos er. 
Härmed samtycker jag till att intervjuerna genomförs enligt informationen jag fått ovan. 
 
---------------------------------- --------------------------------------------- 
Namnförtydligande  Underskrift 
 
 
---------------- ------------------ -------------------- ------------------------ 
Titel   Datum  Ort 
 
Jonas Tullnär   Handledare: Marianne Selim  
Tel: xxxx Arbete: xxxxx  Tel: XXXX 
Email: xxxxx   Email: XXXX 

Universitetsadjunkt 
Örebro Universitet 
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9.2 Bilaga 2. Information om studie till informanter 
Information om studie till personal på Röntgenklinken XXXXX 
 
Mitt namn är Jonas Tullnär och jag arbetar på Örnsköldsvik sjukhus som 
röntgensjuksköterska. Jag har arbetat inom detta yrke sedan 2004. Nu läser jag kursen 
Medicin C, Examensarbete MC1706 på Örebro Universitet. Jag ska skriva en c-uppsats 
och planerar att göra en intervjustudie som examensarbete. Om möjligt vill jag göra ett 
par intervjuer med röntgensjuksköterskor som arbetar med de flesta modaliteter som 
finns på en röntgenavdelning. 
 
Studiens syfte 
 
Att studera röntgensjuksköterskors erfarenheter av att undersöka patienter som inte 
pratar/förstår det svenska språket 
 
Studiens genomförande 
 
För att få en så bra intervju som möjligt vill jag göra en ljudinspelning. Inspelningen 
kommer jag sedan att transkribera och analysera. Det transkriberade materialet 
avidentifieras och sammanfattas. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt. Vill 
du ta del av det som sagts på intervjun eller själva resultatet av studien så går det bra. 
Det kommer att ställas några frågor runt studiens syfte om dina erfarenheter i ämnet. Du 
kan avbryta intervjun när som helst utan att behöva ange orsak.  Ljudinspelningen 
kommer efter avslutad kurs att raderas.  
 
Plats för intervju är valfri och tidpunkten när den ska genomföras kommer vi överens 
om. Finns det frågor om studien är det bara höra av sig.  
 
Härmed samtycker jag till att ställa upp på en intervju runt studiens syfte enligt 
informationen ovan. 
 
---------------------------------- --------------------------------------------- 
Namnförtydligande  Underskrift 
 
 
----------------   --------------------  
Ort   Datum 
 
Jonas Tullnär 
Tel: XXXX Arbete: XXXX 
Email: XXXX 
 
Handledare: Marianne Selim 
Tel: XXXX 
Email: XXXX  
Universitetsadjunkt 
Örebro Universitet 
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9.3 Bilaga 3. Intervjuguide 
 
Frågor 
 
 
Utbildning 
Ålder 
Antal år i yrket 
 
 

Jag undrar om dina erfarenheter av att undersöka patienter som inte talar svenska? 
 
Används tolk?  
 
När används tolk? 
 

• Skelett 
• Lungor 
• CT utan kontrast 
• CT med kontrast 
• CT colon 
• MR utan kontrast 
• MR med kontrast  
• Ultraljud 
• Genomlysning/Intervention 

 
Vad är din erfarenhet av? 
 

• Professionell tolk som fysiskt tolkar på plats 
• Professionell tolk via telefon 
• Medföljande 
• Personal 
• Annan metod 

 
Finns skillnader om patient kommer polikliniskt eller under jourtid? 
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9.4 Bilaga 4. Analysexempel 
 

Exempel av analys 

 

Meningsenheter Kod Subkategori Kategori   
Telefontolk kan vara svårt att höra på CT 
med en massa bakgrundsljud. Patienterna 
har ju lite svårt att uppfatta vad som sägs i 
högtalartelefonen ibland (1) Begränsningar 

Professionell 
telefontolk Professionella tolkar 

Trygghet för patient att kunna förmedla 
hur de känner sig. Funkar bättre med 
fysisk tolk, blir som ett stöd för patient (1) Trygghet 

Professionell 
platstolk Professionella tolkar 

Vi hade bokat en telefontolk, men det 
hade blivit fel, så det var fel språk tolken 
pratade. Tolken och patienten förstod inte 
varandra.  Så det var tur att maken följde 
med. (3) Anhörig tolkade 

Anhörig/medf
öljande Oprofessionella tolkar 

Vid akuta fall har personal använts som 
tolk när telefontolk inte varit tillgänglig 
(6) Personal Personal Oprofessionella tolkar 
Skelettröntgen används mycket 
kroppsspråk och handgripligen visar. Det 
används även med svensktalande patienter 
(2) Skelett Kroppsspråk Utan tolk 

Vet en som sprutade en utländsk kille som 
inte hade tolk. Han kunde lite engelska. 
Fick kontrast och fick panik när han kände 
värmen. Nålen for och patient låg inte 
still. Så ska det inte vara. (4) Kontrastinjektion 

När tolk inte 
finns Utan tolk   

Ibland är det svårt att kommunicera med 
både patient och telefontolken, har vi 
verkligen uppfattat varandra rätt? (6) Kommunikation 

Professionell 
telefontolk Professionella tolkar 
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