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Sammanfattning 

Bakgrund: Detta arbetet handlar om magnetisk resonans tomografisk undersökning- MR då 

det utförs med eller utan tolk. Alla patienter har olika behov och förutsättningar därför ska 

hälsovården anpassas efter de individuella omständigheterna.  

Syftet: Syftet med denna studie var att undersöka röntgensjuksköterskans upplevelse vid 

genomförandet av MR undersökning med eller utan tolk. 

Metod: Det är en kvalitativ metod där författarna har intervjuat fyra röntgensjuksköterskor 

och undersökt deras upplevelser och erfarenheter av att kommunicera och undersöka patienten 

som inte kan svenska språket. röntgensjuksköterskor som ingår i studien måste ha jobbat på 

MR-enhet och genomfört undersökningar med hjälp av tolk.  

Resultat: Resultaten är indelat i tre kategorier, upplevelsen av att arbeta med tolk, 

upplevelsen av kommunikation samt upplevelsen av att arbeta utan tolk. Vissa 

röntgensjuksköterskor påstod att underökningen tar längre tid med tolk jämfört med utan. Alla 

röntgensjuksköterskor hade en positiv inställning när det gäller att arbeta med tolk. Som 

jämförelse mellan tolk på plats och telefontolk, föredrog informanterna tolk på plats eftersom 

tolken då är lätt att höra och dessutom nära patienten vilket kan leda till att skapa trygghet hos 

patienten.  

Alla röntgensjuksköterskor antydde hur viktigt det är med kommunikation när det gäller 

säkerhetsföreskrifter för att undvika livsfarliga risker. 

 

 

Nyckelord: Magnetkamera, Utländska patienter, Tolkmetoder, Röntgensjuksköterskans 

upplevelse. 

 



Summary 

Employees experience of working with interpreter during magnetic resonance imaging 
examinations. 

Background: This study is about magnetic resonance imaging examinations- MR considering 

that it can be done with and without an interpreter. Every patient has different needs and 

abilities, therefor health care must be adopted to individual circumstances. 

Purpose: The purpose of this study was to investigate the radiographer’s experiences in MR 

examinations with or without an interpreter. 

Method: It is a qualitative method in which the authors have interviewed four radiographers 

and evaluated their experiences of communicating and examine patients. Radiographers who 

will be included in this study have to be working in MR unit and have carried examinations 

with help of an interpreter. 

Results: The result is divided into three categories, the experience of working with an 

interpreter, the experience of communication and the experience of working without an 

interpreter. Some of the radiographers claimed that the examination took longer time with an 

interpreter compared without an interpreter. All radiographers preferred working with an 

interpreter on spot instead of an interpreter over the phone. The informants preferred an 

interpreter in place because it is easier to hear and see the patient which can create safer 

environment. All radiographers confirmed the importance of communication regarding safety 

regulation to avoid life threatening risks. 

 

 

 

Keywords: Magnet camera, Foreign patients, Interpreter methods, Radiographers experience.  

 

  



Innehållsförteckning 

 

 

 

 

 

 

Om magnetkameraundersökning ...................................................................................... 8 

Röntgensköterskans roll...................................................................................................... 9 
Kommunikationen och språket under undersökningen ................................................ 10 
Tolkmetoder ....................................................................................................................... 10 
Professionell tolk ................................................................................................................ 10 
Anhöriga som tolk ............................................................................................................. 11 

Telefontolk .......................................................................................................................... 11 

 

 

 

Urval ................................................................................................................................... 13 
Datainsamling .................................................................................................................... 13 

Kvalitativ innehållsanalys ................................................................................................. 14 
Etiska överväganden ......................................................................................................... 15 

 

 

Metoddiskussion ................................................................................................................ 21 

Resultatdiskussion ............................................................................................................. 22 

 

 

 

 

 

Biloga 1. Informationsbrev ............................................................................................... 29 

Biloga 2. Ansökan om datainsamling på kandidatnivå vid radiologiska kliniken ...... 30 

Biloga 3. Intervjuguiden.................................................................................................... 31 

Biloga 4. etisk 

egengranskning…………………………………………………………...32 

Biloga 5. Rådgivande yttrande ......................................................................................... 35 

Biloga 6. MR frågeformulär ............................................................................................. 36 



 

Inledning 

Anledning till att författarna har valt att skriva om MR är att det var ett förslag från en 

radiologisk klinik inom Jönköpings län, som ville undersöka vidare röntgensjuksköterskans 

upplevelse av att arbeta med tolk. Intresset för att skriva om MR väcktes då författarna var i 

nära kontakt med patienterna under Verksamhetsförlagt utbildning- VFU på olika 

röntgenkliniker, och uppmärksamt hur viktigt det är med att ha en bra kommunikation mellan 

patienter och röntgensjuksköterskor.   

Bakgrund 

Om magnetkameraundersökning 

MR står för magnetisk resonanstomografi och detta innebär att undersökningen inte innehåller 

joniserande strålning utan att det är ett magnetfält som använder sig av kroppens väteprotoner 

för att kunna framställa bilderna (1,2). MR är en av de radiografiska undersökningsmetoder 

som bland annat syftar till att hitta tumörer och metastaser som är svåra att upptäcka vid 

datortomografiska undersökningar. Undersökningstiden kan variera mellan 20 minuter och 

upp till en timma, beroende på vilken undersökning som ska utföras (1,3). 

MR har specifika säkerhetsföreskrifter som ska följas av alla som befinner sig inne i 

undersökningsrummet. Därför får alla patienter fylla i ett frågeformulär inför MR 

undersökningen vilket innehåller frågor som syftar till att undvika allvarliga risker under 

undersökningen. Frågeformuläret kan innehålla bland annat frågor om det finns metall 

inopererat i kroppen, eventuell graviditet eller ifall patienten fått metall insatt i kroppen vid 

vissa operationer (4). 

Det finns stor risk att magnetiska metallföremål kan attraheras av det starka magnetfältet och 

fastna i magnetkameran, detta kan leda till artefakter på bilderna eller i värsta fall orsaka 

livshotande skador. metallföremål kan orsaka olika risker och olyckor. Syrgasflaskan kan till 

exempel attraheras av magnetkameran med en sådan hastighet som kan orsaka livsfarliga 

risker på alla som befinner sig i undersökningsrummet. Mindre metall så som hårnålar kan 

fastna på magnetkameran och orsaka artefakter i bilderna (1,3). 



Under hela MR-undersökningen måste patienten ligga stilla på undersökningsbordet som går 

in i MR kameran. MR kameran är utformad som en tunnel och det kan vara väldigt obehagligt 

för vissa patienter. MR kan vara besvärlig för patienter som lider av klaustrofobi, upplever 

smärta eller på grund av annan anledning (5). 

Patienter som lider av klaustrofobi kan uppleva obehag och oro vid genomförande av MR-

undersökningen. Symtomen kan upplevas som en känsla av att kvävas eller att bli instängd i 

magneten och inte kunna röra sig, detta kan leda till att patienter få panik och känner sig 

skräckslagna. Röntgensjuksköterska kan lindra sådana situationer genom att börja prata med 

patienten och berätta att detta som känns inte är på riktigt. Vidare kan patienterna få lugnande 

läkemedel eller narkos (6).  

MR undersökningar kan utförs med kontrastmedel som innehåller gadolinium. Därför måste 

patienten få tillräcklig information om allergiska reaktioner, och att det kommer behöva sättas 

perifer VenKateter- PVK i armen för att kunna injicera kontrasten. Dessutom är det viktigt att 

dricka extra under dagen för att hjälpa njurarna att bli av med kontrastmedlet snabbare (1). 

Röntgensköterskans roll 

Röntgensjuksköterskan har en viktig roll vid genomförandet av en undersökning. Genom att 

anpassa informationen efter patientens förståelsenivå och att försöka lindra obehagskänslan. 

Röntgensjuksköterskan skall ge tydliga instruktioner inför och under undersökningen om vad 

som kommer utföras och på vilket sätt (7,8).  

Det är därför viktigt att båda patienten och röntgensköterskan förstår varandra för att hindra 

och förebygga olycksfall, dåliga upplevelser och för att kunna nå en optimal underökning. 

Vissa patienter som inte behärskar språket kan ha svårt att förstå vad undersökningen handlar 

om, hur det ska gå till och vilka risker som föreligger. Detta kan skapa en känsla av osäkerhet 

och otrygghet hos båda patienten och personalen. osäkerhet kan leda till att patienten inte 

upplever lika bra vård som andra patienter som enklare kan kommunicera, samt att personalen 

inte känner att de får möjlighet att utföra undersökningen på ett optimalt sätt. 

Röntgensjuksköterskan är skyldig att informera patienten om kontrastmedelreaktioner som 

kan uppstå och undersöka ifall det finns några allergier eller kontraindikationer (7,8). 



Kommunikationen och språket under undersökningen  

Kommunikation är ett mycket viktigt begrepp inom vård och är vägen till att bygga 

gemensamt förtroende mellan patienten och personalen. Kommunikation sker på flera olika 

sätt och kan vara verbal eller icke verbal som gester och kroppsspråk. 

Flera faktorer kan påverka kommunikationen så som stress, användning av mediciniska 

termer samt otillräcklig information om undersökningen (9,10). 

Språket är en viktig faktor vid kommunikation. Om det föreligger språkförbristningar hos 

patienten, kan detta leda till försämrad kommunikation och öka graden av missförstånd. I 

sådana fall ska vårdpersonal ta hänsyn till detta och beställa en professionell tolk för att 

underlätta kommunikationen med patienten och förhoppningsvis nå en optimal undersökning 

(9,10). 

Beställning av tolk vid MR-undersökningar är nödvändigt då kommunikation och förståelsen 

mellan röntgensköterskan och patienten är ett villkor för att kunna genomföra 

undersökningen. 

Språket kan också omfatta flera olika följdbegrepp som till exempel att patienten kommer från 

ett annat land och det uppstår kulturella skillnader, olika traditioner, religioner och olika 

tankar och värderingar. Därför bör röntgensköterskan tänka på att även om det finns tolk, kan 

dessa begrepp vara väsentliga för att åstadkomma en god kommunikation (11).  

Tolkmetoder 

Vid undersökning av patienter som inte kan svenska språk kan en tolk beställas för att 

underlätta och möjliggöra kommunikation och informationsutbyte. Patienter som kommer 

från olika länder men ändå talar samma språk kan ha stora skillnader när det gäller dialekt. 

Exempel på det kan vara en egyptisk patient jämfört med en syrisk patient, båda pratar 

arabiska, men dialekten är annorlunda. Det är då mycket viktigt att beställa rätt tolk som 

verkligen kan hjälpa till vid undersöknings genomförandet (9,12).  

Professionell tolk 

Professionell tolk som är anställd av tolkförmedlingen är förstahandsvalet. Professionell tolk 

har genomgått tolkutbildning, vilket kan säkerställa att allt som sägs i rummet översätts och 

inget får läggas till eller dras ifrån. Professionell tolk ska aldrig ta någons parti eller lägga sig 

i det som sägs, och ska arbeta under tystnadsplikt (13,14,15). 



Anhöriga som tolk 

Vid vissa tillfällen eller situationer kommer patienter med anhöriga som tolk.  Då är det risk 

att viss information inte sägs eller missuppfattas av anhöriga och dessutom kan det leda till 

någon slags inblandning mellan känslor och själva tolkningen. Patienter kan också bli 

generade inför släkt och inte berätta om specifika symtom, vilket kan innebära risk för 

feldiagnostik och felbehandling (9,12,13). 

Vid användning av icke professionell tolk kan det vara svårt att veta om allt blir översatt för 

att tolken inte har tillräcklig kunskap om sina skyldigheter om att översätta allt som sägs (13). 

 

Telefontolk  

Telefontolk kan användas vid vissa tillfällen då det inte finns möjligheten att boka en tolk på 

plats. Nackdelen med denna metod är att tolken inte befinner sig på plats och kan 

uppmärksamma patientens ansiktsuttryck och kroppsspråk. Dessutom är det större risk att det 

blir missförstånd eller att det blir svårt att höra viss viktig information som kan påverka 

undersökningen (12,13). 

 

Problemformulering 

Vid MR-undersökning kan vissa patienter uppleva oro och obehag när det gäller att ligga 

stilla en längre period. För patienter som inte kan språket, kan detta skapa mer oro och 

otrygghet vid genomförandet av undersökningen på grund av brist på kommunikation och 

information. Det är lätt att missförstå vad röntgensjuksköterskan eller patienten menar. Detta 

ökar risken för olycksfall när det gäller magnetkamerans säkerhetsföreskrifter och det kan ge 

dåliga upplevelser för patienten. Osäkerhet hos röntgensjuksköterskan kan uppstå på grund av 

att det kan vara svårt och veta om patienten förstått all information och alla instruktioner. 

Att förstå och svara på frågorna i MR frågeformuläret som patienten får och följa 

röntgensjuksköterskans instruktioner spelar en viktig roll för att undvika livsfarliga situationer 

som kan uppstå under undersökningstiden. 

 

 



Syfte 

Att undersöka röntgensjuksköterskans upplevelse vid genomförandet av MR-undersökning 

med eller utan tolk. 

 

 

 

 



Material och metod 

Den metoden som används är en induktiv kvalitativ metod dvs empiristyrd där författarna 

intervjuat flera röntgensjuksköterskor för att undersöka deras upplevelser och erfarenhet av att 

kommunicera med och undersöka patienter som inte kan svenska språket. Det är 

röntgensjuksköterskornas upplevelse, uppfattningar och erfarenheter av företeelsen som är 

intressanta för intervjun. 

Urval 

Inklusions kriterier: inklusions kriterier till intervjuerna var röntgensjuksköterskor som hade 

jobbat på MR enheten och genomförde MR undersökningar självständigt med användning av 

tolk. 

Exklusions kriterier: exklusions kriterier för arbetet gällde alla andra personal som inte jobbade 

i MR enheten och som inte hade genomfört MR undersökning med tolk.  

 

Datainsamling 

Författarna kontaktade kliniken via telefon och berättade att det var ett par studenter som 

skulle utföra en kvalitativ studie på en MR-enhet. Syftet med studien hade förklarats muntligt 

och författarna hade informerat om att det var frivilligt att delta i studien samt att det gick att 

avbryta intervjun när som helst. Författarna hade berättat att ett informationsbrev (bilaga 1) 

och ansökan om datainsamling (bilaga 2) skulle skickats via E-post 

Informationsbrevet innehöll syftet med arbetet och vilken forskningsform som skulle utföras 

samt på vilket sätt. Rättigheter och skyldigheter för både informanterna och intervjuarna fanns 

med i brevet. 

 

Informanterna hade även blivit informerade om att allt som hade sagts skulle spelas in med 

mobiltelefon. Informanternas identitet hade inte röjts och att allt material och information 

behandlades konfidentiellt så att ingen obehörig skulle kunna ta del av den. Ett skriftligt 

informerat samtycke hade erhållits inför varje intervju. 

 

Författarna hade fått godkännandet av verksamhetschefen (bilaga 2) för att utföra studien. 

Författarna och personalen på MR-enheten hade kommit överens om en tidpunkt för att utföra 

intervjuerna. 



  

Artiklarna som används i arbete har hittats genom att söka i databasen PubMed, Diva samt 

Google Scholar. Sökorden för att hitta relevanta artiklar är: MR examination, interpreter, MR 

undersökning, tolk, Communication, expiriences. För att kunna kombinera sökorden har 

författarna använt sig av booleska operatorerna: med, with, during. Exempel på det: MR 

undersökning med tolk. 

 

Författarna hade fått möjlighet att intervjua tre informanter på klinkern vid första tillfälle.  

Alla hade kommit överens om att intervjuerna skulle utföras enskilt i en avskild miljö för att 

minimera risken att avbrytas.  

Författarna hade även utfört en telefonintervju med en av personalen från samma klinik där 

samtycket om att delta i studien hade skickats till författarna via E-post.  

Telefonintervju hade gjorts efter som det inte hade funnits möjlighet att intervjua flera än tre 

röntgensjuksköterskor vid besöket på kliniken och för att kunna få tillräckligt data för att 

kunna genomföra arbetet. 

Inför varje intervju hade författarna försäkrat sig om att informanterna noga hade läst igenom 

informationsbrevet genom att gå igenom innehållet i det och att informanterna hade skriftligt 

samtyckt till att delta i studien.  

En intervjuguide (bilaga 3) hade skapats av författarna med öppna och likadana frågor för 

varje informant. Intervjuerna i arbetat var semistrukturerade där varje informant fick svara på 

samma frågor. Samtidigt kunde informanterna få olika följdfrågor beroende på informanternas 

svar.  

 

Kvalitativ innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys har använts som dataanlysmetod i denna studie. Metoden används 

för att vetenskapligt analysera olika typer av information, skrivet, uttalat Innehållsanalys 

grundar sig på att skapa kategorier. 

Intervjudata har bearbetats genom att först utföra transkribering, vilket innebär att skriva ner 

allt som sägs och uttrycks i intervjun av båda informanten och intervjuaren. 

Efter transkribering läste författarna hela texten och jämförde den med inspelade data för att 

säkerställa att det stämde överens och för att få en helhet. Efteråt strök författarna under 

meningsbärande enheter, vilket betyder ett tydligt och konsekvent svar på frågan. 

Meningsbärande enheter som svarar på syftet har skrivits jämte texten och sedan har det tagits 



fram olika koder vilket innebär att reducera texten men ändå bevara innehållit i texten. Koder 

som överens stämde med varandra hamnat sedan i samma subkategorier, i slutet hade 

författarna skapat tre olika kategorier utifrån de olika subkategorier vilket sammanfatta 

resultatet i studien enligt tabell 1. Författarna har använt citat av informanternas svar för att 

förtydliga de olika kategorierna (16). 

 

Tabell 1. 

Meningsbärande enheter  Subkategorier  Kategorier  

Problemet att tolk måste 

finns på plats, det fungerar 

inte med telefontolk 

Hinder som kan uppstå vid 

användning av tolk.  

 

Upplevelse av att arbeta med 

tolk  

 

Man måste ligga absolut 

stilla så det kan ju vara ett 

problem om de inte förstår 

Konsekvenserna som 

medföljer missförstånd  

 

Upplevelse av 

kommunikation 

 

 

Etiska överväganden 

I denna studien har etiska principer följts genom att författarna har beaktats 

konfidentialitetskravet, vilket innebär att allt material har förvarats så att ingen obehörig skall 

kunna ta del av det. Författarna har även följt informations och samtyckes krav, där 

informanterna fått muntlig och skriftlig information gällande arbetes upplägg samt syftet med 

studien. Informanterna har även blivit informerade om att deltagandet i studien är frivillig och 

att informanterna har rätt att avbryta när som helst.  

Författarna har även följt icke skada-principen i denna studie genom att säkerställa att 

informanternas deltagande inte ska innebära någon risk. 

Informanternas identitet har avidentifierats i detta arbete och det är bara författarna och 

handledaren som kommer ha tillgång till intervju-materialet (8,17). 

Författarna har genomfört en etisk egengranskning tillsammans med handledaren enligt 

Jönköpings Universitets mall, för att följa forskningsetiska principer och kartlägga om det 

föreligger några etiska problem (biloga 4) 



Enligt röntgensjuksköterskans yrkesetiska koder skall röntgensjuksköterska ge information 

och instruktioner i samband med undersökningar, samt att skydda patientens rätt till själv 

bestämmande (8). 

Resultat 

Författarna har intervjuat fyra röntgensjuksköterskor och efter analysen framkom tre olika 

kategorier: upplevelsen av att arbeta med tolk, upplevelsen av kommunikation och 

upplevelsen av att arbeta utan tolk. Varje kategori innehåller flera olika subkategorier som 

kommer att redovisas i resultaten. 

För att skydda informanternas identitet har deltagarna fått olika koder. Koderna kommer se ut 

på det sättet: informant (I) I:1, I:2 OSV.  

Resultaten kommer att ha olika citat som förstärker vårt resultat och påvisar vad resultaten 

grundar sig på. 

Tabell 2. 

Kategori  Subkategori  

 Upplevelsen av att arbeta med tolk  Hinder som kan uppstå vid användning av 

tolk. 

Positiva upplevelser med olika tolk metoder 

Negativa upplevelser med olika tolk 

metoder 

Upplevelse av Kommunikation Betydelsen av att förstå 

säkerhetsföreskrifterna 

Konsekvenserna som medföljer 

missförstånd 

Upplevelsen av att arbeta utan tolk Enklare undersökningar utan tolk 

Komplexa undersökningar utan tolk 

 

  

 

 

 



Upplevelse av att arbeta med tolk  

Hinder som kan uppstå vid användning av tolk  

Informanterna var överens om att undersökning med tolk tar längre tid jämfört med utan tolk 

där patienterna behärskar svenska språket. Vidare upplever informanterna att arbetet med tolk 

kräver att personalen ska vara mera tydliga med informationen och instruktionen. 

Flera av informanterna ansåg att kulturella skillnader kan uppstå i vissa situationer mellan 

tolken och patienten och detta kan påverka hela undersökningen. 

 

I:2 ”Det går inte lika snabbt som det blir om man inte skulle ha någon som behöver tolk utan 

man får ta det lite sakta och man får vara väldigt informativ och tydlig”. 

I:3 ”Avvikelse definieras som kulturella skillnader. Mellan de, inte mellan tolk och mig”. 

 

Positiva upplevelsen med olika tolkmetoder 

Samtliga informanter tyckte att det var säkrare att ha tolk på plats då tolken är i närheten av 

patienten och kan se på patienten under undersökningstiden 

De flesta informanterna var överens om att det känns tryggt och säkert om patienten har en 

anhörig med sig som tolk och därmed tycker personalen att detta påverkar undersökningen 

positivt. 

Telefontolk kan också vara bra i förberedelserummet innan patienten kommer in i 

undersökningsrummet där enklare undersökningar utförs. 

I:1 ” Telefontolk kan man använda i förberedelserummet vid enklare undersökningar”. 

I:2”Om man använder tolk på plats kan man få lite tydligare bilder om patienten är orolig 

eller inte och de ser patienten och känner in hur de känner för undersökningen”. 

I:2" Bra om det är någon de känner och känna sig trygg med”. 

 

Negativa upplevelsen med olika tolkmetoder 

Informanterna uppger att det lätt bli fel och missförstånd uppstår när telefontolk används. 

Vidare tyckte vissa informanter att det är komplext att hålla telefonen mot mikrofonen under 

undersökning och det kanske avbryts. 

En av informanterna tycker att i vissa fall när patienter kommer med anhöriga som tolk kan 

det leda till integritetsproblem, där patienten inte vågar säga allt som på något sätt kan vara 

viktigt. Vidare tycker informanterna att det är lätt att det blir missförstånd och feltolkning.  

I:3”Då är det så lätt att det händer något fel. vi kan ju inte ha telefonen upp kopplat emot, 

tolk på plats är mycket bättre, man har de i närheten om det händer något”  



I:3 ”När anhöriga kommer som tolk kan det bli missförstående och kanske bli fel om man 

säger någonting eller någon fråga som tolkas fel” 

I:4 ”Telefontolken kan vara svår när patienten ligger i maskinen. När man väl hamnat i 

magneten, alltså man vet inte hur man reagerar” 

 

 

Upplevelse av kommunikation  

Betydelsen av att förstå säkerhetsföreskrifter 

Alla informanterna tycker att det är jätteviktigt med kommunikation när det gäller att följa 

säkerhetsföreskrifterna, båda för personalens och patienternas säkerhet och att det är ett starkt 

magnetfält som kan attrahera till sig olika metallföremål, som blir till projektiler.  

Vissa informanter tycker att de flesta patienter inte har tillräckliga kunskaper om MR 

undersökning och hur den kan skilja sig från en vanlig röntgenundersökning.  

Vissa informanter bekräftar att det är jätteviktigt att fylla i frågeformuläret och att patienterna 

förstår frågorna samt skriva rätt svar. 

I.1 ” Jag tycker det är jätteviktigt för det kan också dels för deras egen säkerhet och sedan 

förstå också att det inte är en vanlig röntgenundersökning”. 

I.2 ” Jag tycker att det är jätteviktigt att patienten förstår all information. För har man nåt 

som är magnetisk, då är det ju den farligaste maskinen vi har.” 

I.4 ” Det är ju jätteviktigt, de fyller i det här frågeformuläret, det gör vi med alla patienter 

även med de som inte behöver en tolk, och gå igenom frågorna ändå även om de har fyllt i 

innan en gång till”. 

 

Konsekvenserna som medföljer missförstånd  

Alla informanter var överens om att vid kommunikations brist, kommer patienterna inte ligga 

stilla och detta leder till sämre bildkvalité. Samt vid vissa undersökningar där patienten skall 

hålla andan är det viktigt att följa röntgensjuksköterskans instruktioner för att uppnå en 

optimal undersökning. 

 

En av informanterna tycker att missförståelse mellan patienterna och röntgensjuksköterskan 

när det gäller metallföremål, kan leda till farliga situationer som riskerar patientens liv och att 

magnetkameran kan förstöras.  

 



I:1 ” Sedan kan det vara rent farligt om man tar med sig någonting in i rummet som inte får 

vara där”. 

I.4 ” Viktigt att de ligger stilla då kan man ju behöva be de och uppmana de att ligga stilla 

för att bilderna inte ska bli suddig., vissa undersökningar så kan de behöva hålla andan”. 

 

 

 

Upplevelse av att arbeta utan tolk  

Enklare undersökningar utan tolk  

Vid enklare undersökningar där patienten ej får någon kontrast var alla informanterna överens 

om att det kan fungera utan tolk.  

 

Vissa patienter kommer till undersökningen utan att ha fyllt i frågeformuläret och personalen 

kan lösa det genom att prata med någon anhörig på telefon som kan tolka åt patienten för att 

kunna besvara frågorna på rätt sätt. 

I:1 ”Ska patienten bara ligga inne i maskinen och vi inte ska ge någon kontrast då kan man ju 

ändå med hjälp av kroppsspråk och har de fyllt i, de måste ha fyllt i sitt frågeformulär, 

Enklare undersökningar brukar funka ändå utan tolk”.  

I:3 ” Om det är enklare undersökning som tar 10 min eller kvart och vi ska inte sticka de och 

inte ge kontrast eller nånting så kan det gå rätt så bra om vi få nån anhörig med telefon eller 

någon som kan gå igenom frågeformulär med”. 

Komplexa undersökningar utan tolk 

Vid komplexa undersökningar där tolk saknas bör röntgensjuksköterskan hitta på lösningar 

antingen genom att använda kroppsspråk för att se om det fungerar, alternativt använda 

personal som tolk.  

Om dessa åtgärder inte fungerar får personal avboka tiden och boka en ny tid med tolk.  

 

En av informanterna tycker att patienten kan klara av undersökningen utan tolk om de har 

genomgått en liknande undersökning med tolk innan.  

Det är röntgensjuksköterskan ansvar att se till att undersökningen utföras på ett säkert sätt och 

att säkerhetsföreskrifterna följs, därför kan röntgensjuksköterskan bli tvungen att avbryta eller 

boka om undersökningen vid vissa situationer där informationen saknas. 



 

I:2 ”Först går vi rund och se om vi har någon anställd som kan språket. Om det inte finns det 

så får jag avboka undersökningen och ge ny tid och beställa tolk”. 

I:3 ”Om de har genomgått sådana undersökningar innan utan problem och utan tolk kanske 

det går ändå eller om tolk har varit med innan och inte varit denna gång så vet de ändå att 

det är samma sak som de har gjort innan och känner sig ändå trygga men ibland så går det 

inte liksom och vi få boka om helt enkelt och beställa tolk”. 

I:4 ”Det är jag som kör som är ansvarig för vem som jag tar in, så det är upp till mig, så om 

jag är inte säker på det de har så kan jag säga nej”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka röntgensjuksköterskans upplevelse av MR-

undersökningar med eller utan tolk. Författarna valde att genomföra ett kvalitativt arbete i 

form av intervjuer då denna metod tycks vara lämpligast för att svara mot syftet. 

Inför intervjuerna har författarna skrivit informationsbrev där det framkommer information 

om vilka rättigheter och skyldigheter både författarna och informanterna har. 

Informationsbrevet var en viktigt inledande inför intervjun och har även underlättat för 

informanterna att förstå syftet med studien (18). 

Författarna har skrivit en intervjuguide med ett antal öppna frågor inför intervjun. Alla 

informanter fick samma frågor och detta hjälpte till att öka trovärdighet i studien (18). 

Författarna har valt att inte skicka intervjuguide i förväg till informanterna för att inte påverka 

studiens resultat och för att det blir mer spontant svar. Några följdfrågor har ställts till vissa 

informanter beroende på deras svar. Följdfrågor har gett möjlighet att jämföra olika 

informanternas syn på samma fråga. 

En kontaktperson på kliniken har bestämt tid och datum för intervjuerna. På den tid som 

författarna fått, var det totalt tre röntgensjuksköterskor som jobbade på MR avdelning. 

Författarna har intervjuat alla tre på plats vilket har gått bra. För att få tillräckligt med 

intervjuer beslutades i samråd med handledaren att utföra en telefonintervju. 

Författarna har sammanlagt intervjuat fyra deltagare, vilket kan anses som ett lågt 

informanter, men trots det var respondenternas svar samstämmiga och därmed är mättnad 

uppnådd (18). 

 

Författarna har beskrivit metoden på ett utförligt och strukturerat sätt för att underlätta för 

läsaren att förstå hela processen och kunna följa hur hela arbetet arbetats fram (16).    

 

Kvalitativ innehållsanalys har använts som analysmetod i denna studie där kategorier och 

subkategorier har beskrivits och gett struktur till arbetet.  

Att skapa kategorier är kärnan i kvalitativ innehållsanalys där varje kategori exkluderas allt 

som inte är relaterat till syftet (16,18). 

Författarna har hela tiden befrämjat syftet, skapat de olika kategorierna och subkategorierna 

som svarar på detta och plockat specifika meningsbärande enheter utifrån syftet (18). 

 



Vid kvalitativt arbete är det viktigt att författarna inte delar själva perspektivet i det studerade 

fenomenet utan endast presentera resultaten utifrån vad informanterna sagt. Detta ökar 

trovärdigheten i arbetet (18). 

  

Citat har också använts i denna studie för att öka trovärdigheten och förtydliga informanternas 

svar (16). 

 

Författarna tog etiska hänsyn i arbetet genom att be om godkännande och skicka de 

nödvändiga papper som behövs för att få ett godkännande för att utföra arbetet. Författarna 

har informerat deltagarna om deras rättigheter och bevarat sekretessen (17). 

 

Resultatdiskussion 

Upplevelsen att arbeta med tolk 

De flesta informanterna tycker att det är säkrare med en tolk på plats när det gäller patienter 

som inte förstår eller pratar svenska språket. fördelen är att tolken kan se på patienten och 

deras kroppsspråk vilket leder till en bättre informationsöverföring mellan tolken, 

röntgensjuksköterska och patienten. Detta till skillnad från en telefontolk som inte befinner 

sig på plats utan bara kan höra rösten. I en studie som författarna har läst ansågs det att 

professionell tolk på plats är första alternativet, men ibland kan det vara svårt att få tillgång 

till professionell tolk särskilt på helger och nattskift (19). 

Alla informanter är överens om att det tar längre tid vid arbete med tolk jämfört med en 

undersökning med en patient som behärskar svenska språk. vidare påstods det i en artikel att 

undersökningen tar längre tid för icke svensk talande patienter jämfört med patient som 

kommunicerar själv. Därför behövs det avsättas mer tid för undersökningar med tolk för att 

undvika att tolken lämnar undersökningsrummet tidigare, vilket kan påverka undersökningen 

negativt (9,19). 

Anhöriga kan också följa med patienten och översätta vilket leder till att 

röntgensjuksköterskan inte blir säker på att all information som sägs översättas på ett rätt sätt. 

En studie påpekar att användning av anhöriga som tolk är en olämplig tolkningsmetod, men 

ibland kan det vara det enda alternativet för att bygga en kommunikation med patienten. 

Vidare hänvisar artikeln till att anhöriga ibland kan vara känslomässigt kopplade till patienten 

och då är det svårt att tolka på ett professionellt sätt (9).  



Samtliga informanter har uppgett att patienterna känner sig mer trygga när en anhörig följer 

med till undersökningen för att översätta, detta påverkar undersökningen på ett positivt sätt. 

Informanterna hävdar också att en telefontolk kan vara bra att använda, dock endast i 

förberedelserummet där patienten får alla information om själva undersökningen och även 

fylla i frågeformuläret. I en studie beskrivs det att telefontolk ibland kan vara besvärligt för att 

det är ett trevägssamtal mellan tolk, röntgensjuksköterskan och patienten. Telefontolk är lätt 

tillgänglig och brukar vara andra alternativet när det inte finns möjlighet att boka en tolk på 

plats (19). 

I en studie framgår det att ibland kan användning av telefontolk förbättra kommunikationen, 

då det erhålls ögonkontakt automatisk mellan patienten och röntgensjuksköterskan, vid detta 

tillfälle är tolken bara ett verktyg för kommunikationen och inte är en deltagande (13). 

 

Upplevelse av kommunikation 

När författarna frågade informanterna om säkerhetförskrifter och vikten av kommunikationen 

mellan röntgensjuksköterskan och patienten, var alla överens om att det är väldigt viktigt att 

patienterna förstår vad MR är för undersökning och hur den skiljer sig från en vanlig röntgen. 

Kommunikation identifieras som den viktigaste aspekten i vården och har en väsentlig 

betydelse vid genomförandet av undersökningen. När det uppstår kommunikations brist kan 

det orsaka olyckor och även påverkar patientens upplevelse av vården (14). 

Vissa informanter berättade hur viktigt det är att gå igenom frågeformuläret med patienterna 

även om de har fyllt i detta innan för att försäkra att alla frågor är besvarade, detta gäller även 

patienter som kan prata och förstå svenska språket (14). 

Brist på kommunikation mellan patienten och röntgensjuksköterskan kan öka risken för fel 

diagnostisering och fel behandling (10). 

Vidare kan brist på kommunikationen leda till ökat missförstånd mellan patienten och 

röntgensjuksköterska och detta påverkar bildkvalitet negativt (9) 

MR undersökningar krävs att patienter följer instruktioner, såsom att ligga stilla eller att hålla 

andan för att undvika artefakter i bilder och kunna nå en optimal undersökning (1). 

 

Upplevelsen av att arbeta utan tolk 

Alla informanter var överens om att undersökningen kan gå bra utan tolk om den är enkel och 

inte tar lång tid, och att patienten varken behöver sätta in PVK eller få kontrastmedel, vidare 

påpekar informanterna vikten av att fylla frågeformuläret inför undersökningen. 



En studie visar att vid undersökningar som inte behöver administration av kontrastmedel eller 

läkemedel är det möjligt att utföra undersökningen utan tolk. Samtidigt betonas det hur viktigt 

det är att patienterna bekräftar sin identitet och detta kräver en viss nivå av kommunikation 

(9). 

En av informanterna tycker att det kan gå bra att utföra komplexa undersökningar där 

kontrastmedel behövs att injiceras. 

Vid situationer där tolk saknas och det inte går att kommunicera med patienten med 

kroppsspråk, måste röntgensjuksköterskan hitta på lösningar för att kunna utföra 

undersökningen på ett säkert sätt annars avbokas undersökningen och en ny tid bokas med 

tolk. 

En studie påpekar att när tolk inte är tillgängliga hittar personal olika strategier för att 

genomföra undersökningen. Till exempel teckenspråk, kroppsspråk, anhöriga eller personal 

som är flerspråkiga och kan patientens språk (9,19). 

Trots att användning av flerspråkiga personal som tolk kan vara hjälpsam när tolken saknas, 

men ändå kan det uppstå några konsekvenser. Ibland är personal upptagna med en annan 

undersökning som måste avslutas innan de kan gå till patienten och tolka (19).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slutsatser 

Röntgensjuksköterskorna tyckte att professionell tolk var den bästa tolkmetoden eftersom 

tolken finns på plats, kan se patienten och patientens kroppsspråk, vilket kan leda till bättre 

trygghetskänsla hos båda patienten och röntgensjuksköterskan. Enligt 

röntgensjuksköterskorna använde de sällan eller nästan aldrig telefontolk på MR eftersom 

personalen tyckte att det lätt kan bli missförstånd på grund av att det är svårt att höra tydligt 

eller att samtalet kan avbrytas plötsligt.  

Majoriteten av informanterna tyckte att ifall professionella tolk saknas kan en anhörig som 

tolk fungera nästan lika bra. Trots det tycker röntgensjuksköterskorna att det ligger en risk 

med anhöriga som tolk. Att allt som sägs inte översättas, samt att det kan förekomma 

integritetsproblem.  

Förbättringsförslag som författarna tycker är bra att tänka på i framtiden är att skapa 

frågeformuläret på olika språk. Detta för att underlätta för patienter som inte kan svenska 

språket att kunna förstår frågorna samt besvara dessa själva. Även att skicka brevet med all 

information om MR undersökning på det språket som patienterna talar.  

 

Klinisk implikation 

Det är uppenbart att MR undersökningar krävs tolk när språkförbristningar uppstår mellan 

röntgensjuksköterskan och patienten. Röntgensjuksköterskan skall alltid läsa remissen och 

bedöma om patienten behöver tolk. då är professionell tolk den lämpligaste valet.   

 

Fortsatt forskning  

För fortsatta forskningar föreslår författarna att utföra ytterligare studier med större population 

och i olika länder för att kunna generalisera resultatet. 
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